Møteinnkalling

Kvæfjord kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Kvæfjord eldreråd
Kvæfjord rådhus, møterom 2
05.10.2017
12:30

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
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Leder
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Medlem
Medlem
Medlem
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

22.09.2017
2017/459

Saksnr
20/17

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Eldrerådet

Marit Blekastad
77023336

Møtedato
05.10.2017

Godkjenning av eldrerådets møtebok fra 08.06.2017

Administrasjonssjefens innstilling
Eldrerådet i Kvæfjord godkjenner foreliggende møtebok fra eldrerådets møte 08.06.2017. 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 08.06.2017. 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

4

Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

22.09.2017
2017/459

Saksnr
21/17

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Eldrerådet

Marit Blekastad
77023336

Møtedato
05.10.2017

Evaluering av eldredagen 2017 i Kvæfjord

Administrasjonssjefens innstilling
Saken legges fram uten administrativ innstilling

Dokumenter i saken:
ELD 24/16 Evaluering av eldredagen 2016 i Kvæfjord
Vedlegg:
- Plakat til oppslag
- Folder med informasjon om eldredagen
- Sjekkliste den internasjonale eldredagen i Kvæfjord 2017
Saksopplysninger
Eldredagen er for andre gang arrangert i Kvæfjord. Det er lagt vekt på et samarbeid med frivillige
organisasjoner. (I fjor deltok sanitetsforeningene, samt Frivilligsentralen). Det er også fokus både på gode
foredragsholdere, og på innslag fra lokale bidragsytere.
I år er det Kvæfjord husflidslag som er samarbeidspartner. Det har vært 2 forberedende møter i tillegg til
planlegging i selve eldrerådsmøtene. Arbeidsoppgavene er ført i en egen arbeidsliste/ logg. Medlemmene
fra eldrerådet, varamedlemmer og husflidslagsmedlemmer har delt ut foldere til husstander med
innbyggere over 60 år og satt opp plakater med informasjon om arrangementet.
Vurderinger
Arrangementet må sies å være svært vellykket, og oppslutningen fra kommunens seniorer er stor.
Samtidig er det et omfattende arrangement å få i havn som krever mye av medlemmene i eldrerådet.

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

25.09.2017
2017/459

Saksnr
22/17

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Eldrerådet

Marit Blekastad
77023336

Møtedato
05.10.2017

Videre finansiering av eldredagen i Kvæfjord

Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord eldreråd
1. ønsker å opprettholde feiring av den internasjonale eldredagen i Kvæfjord som et årlig
arrangement
2. ber om at arrangementet legges inn en fast budsjettpost fra 2018 og årene framover

Dokumenter i saken:
ELD 18/16
Eget budsjett for eldrerådet
16.08.2017
Møtereferat om internasjonal eldredag i Kvæfjord
Saksopplysninger
Kvæfjord eldreråd startet å arrangere den internasjonale eldredagen i Kvæfjord i 2016, og har et
tilsvarende arrangement nå i 2017. Feiringen har vist seg å være svært vellykket, og har hatt god
oppslutning fra kommunens seniorer. Det første året hadde Frivilligsentralen fått prosjektmidler som
blant annet ble brukt for å dekke eldredagsarrangementet. I 2017 har kommunen etter avtale med
representanter fra eldrerådet besluttet å dekke utgiftene.
Eldrerådet har et ønske om også å kunne ha tilsvarende arrangement i årene framover.
Vurderinger
Å få på plass et så stort arrangement, krever mye både praktisk og økonomisk. Dersom eldredagen også
skal arrangerer i fremtiden, vil det imidlertid være nødvendig med en økonomisk forutsigbarhet. Rådet
har tidligere fremmet sak om eget budsjett for eldrerådet, men dette har ikke blitt vedtatt av
kommunestyret. Det fremmes derfor ønske om en egen budsjettpost for eldredagen i Kvæfjord.

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

25.09.2017
2017/459

Saksnr
23/17

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Eldrerådet

Marit Blekastad
77023336

Møtedato
05.10.2017

Orienteringssak: velferdsteknologiprosjekt i samarbeid med Harstad og Skånland

Administrasjonssjefens innstilling
Informasjon om prosjekt om «Utprøving og implementering av løsninger for digitalisering av kommunale
helse- og omsorgstjenester» tas til orientering.

Vedlegg:
19-17-0007 Søknad- Prosjektskjønnsmidler-utprøving og implementering av løsninger for digitalisering
av kommunale helse- og omsorgstjenester- tildelte midler 2017

Saksopplysninger
Kvæfjord kommune har i 2017 sammen med Harstad og Skånland søkt om og fått innvilget kr 650.000,fra Fylkesmannen i Troms til utprøving og implementering av løsninger for digitalisering av kommunale
helse- og omsorgstjenester, - se vedlegg.
Vurderinger
Velferdsteknologi er et satsningsområde innen helse- og omsorg. Kompleksiteten på dette området tilsier
at det er nødvendig med et samarbeid med flere aktører, noe som også har vært presisert fra
fylkesmannens side. Økt satsning på velferdsteknologi er også nedfelt i kommunens helse- og
omsorgsplan, tiltak HO-23 «Egen IT-ressurs og økt satsning på velferdsteknologi».
Ytterligere informasjon om prosjektet vil bli gitt i møtet.
Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

25.09.2017
2016/239

Saksnr
24/17
22/17

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Eldrerådet
Levekårsutvalget

Marit Blekastad
77023336

Møtedato
05.10.2017
04.10.2017

Rapportering på helse- og omsorgsplanens tiltaksdel 2014-2020

Administrasjonssjefens innstilling
Levekårsutvalget i Kvæfjord tar til orientering gjennomgangen av gjennomførte tiltak pr
25.09.2017«Morgendagens omsorg i Kvæfjord» Helse- og omsorgsplan, Kvæfjord kommune 2014-2020.

Dokumenter i saken:
LEV 19/13
Mandat for ny helse- og omsorgsplan for Kvæfjord kommune
KS 14/14
«Morgendagens omsorg i Kvæfjord» Helse- og omsorgsplan, Kvæfjord kommune 20142020 vedtatt 17.juni 2014
LEV 7/16
Rapportering på helse- og omsorgsplanens tiltaksdel 2014-2020
Vedlegg:
Kap. 11.0 Tiltaksplan, «Morgendagens omsorg i Kvæfjord» Helse- og omsorgsplan, Kvæfjord
kommune 2014-2020 med evaluering i stikkordsform pr 25.09.2017.
Saksopplysninger
I 2013/ 2014 ble ny helse- og omsorgsplan utarbeidet etter mandat fra Levekårsutvalget. Arbeidsgruppa
som utarbeidet planen var sammensatt av representanter fra berørte enheter i helse- og omsorg og fra
kultur- og oppvekstavdelinga. Underveis ble planutkastet forelagt berørte ledere, politiske utvalg og
tillitsvalgte, samt presentert i et åpent møte. Planen er tenkt å dekke helse spekteret av helse- og
omsorgstjenester, fra folkehelsearbeid og forebyggende arbeid til omsorg ved livets slutt.
Følgende visjon er skissert for arbeidet innen helse og omsorg i Kvæfjord kommune:
Flere ”friske leveår” for kommunens innbyggere
Dette ønsker vi å oppnå gjennom:

11

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Økt satsning på forebygging og frisklivsarbeid
Lengst mulig i eget hjem, satsing på omsorgsboliger framfor institusjon
Et rehabiliteringstilbud som bidrar til egenmestring
En god eldreomsorg fra «start til slutt»
Utviklingshemmede og ansatte ivaretas i omstillingsprosessene rundt vertskommuneinnbyggerne
Systematisk bruker- og pårørendesamarbeid, og samarbeid med frivillige organisasjoner

Kapittel 11.0 i planen gir oversikt over tiltak som skal iverksettes i perioden 2014-2020 få å nå målene i
planen. I vedlagte dokument gis en kort evaluering av iverksatte tiltak fram til 25.09.2017, samt
påbegynte tiltak videre utover i planperioden.
Vurderinger
Å utarbeide plandokumenter som spenner over så lang tid, skal omfatte så mange ulike målgrupper, og
være et reelt styringsdokument, er en utfordring. Erfaringene fra 17.juni 2014 da planen ble vedtatt og
fram til idag, viser likevel at tiltakene har gitt retning og fokus for arbeidet. Det er også av stor verdi å
kunne vise til vedtatte planer med tiltak når kommunen søker om tilskuddsmidler.
På tross av et stort arbeidspress, og mange tiltak tidlig i planperioden, er det tilfredsstillende å kunne vise
at svært mange av tiltakene er iverksatt.

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

25.09.2017
2017/197

Saksnr
25/17
23/17

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Eldrerådet
Levekårsutvalget

Marit Blekastad
77023336

Møtedato
05.10.2017
04.10.2017

Orientering om Helsehus i Kvæfjord

Administrasjonssjefens innstilling
Den framlagte orienteringen om nytt Helsehus i Kvæfjord tas til orientering.

Dokumenter i saken:
Rundskriv nr 1/13- Budsjettrundskriv 2013
Rundskriv nr 1/14- Budsjettrundskriv 2014
Helse- og omsorgsplan 2014-2020 Kvæfjord kommune «Morgendagens omsorg»
PS 80/15 - Kvæfjord kommunes budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019
LEV 8/16- Helsehus: Utvidelse av mandat i utredningsfasen
K-sak 48/16- Helsehus i Kvæfjord- mulighetsstudie. Tomteutredning
F-sak 60/16- Helsehus- prosjekt i flere faser, valg av entrepriseform
Rundskriv nr 1/17- Budsjettrundskriv 2017
PS 33/17 Helsehus i Kvæfjord- skisseprosjekt

Saksopplysninger
22. juni 2017 vedtok Kvæfjord kommunestyre at:
1. Kvæfjord kommunestyre viser til de skisserte rammer for helsehusprosjektet i vedtatt budsjett og
økonomiplan 2017-2020. Kommunestyret legger til grunn at det skal arbeides videre med prosjektet i
henhold til revidert framdriftsplan for tjenestene korttids- og rehabiliteringsavdeling med 10 plasser,
fysioterapi-/frisklivstjeneste, ergoterapihjelpemidler, legesenter og helsestasjon.
2. Kommunestyret legger til grunn at helsehusets økonomi vurderes i sak om rammedebatt.
3. Kommunestyret legger til grunn at justeringer i prosjektkostnader vurderes i arbeidet med budsjett og
økonomiplan 2018-2021, herunder at årlige nettovirkninger gitt økt kostnadsramme fra 90 til om lag 120
mill, kr må ses mot konkrete driftsinnsparinger innenfor helse- og omsorgssektoren, i første rekke ut fra
bemanningsgevinster men også koblet til bortfall av dagens drift av legesenter, ergo- og
fysioterapitjenester på Trastad og helsestasjonen i servicebygget på Borkenes.
4. Det legges til grunn at kommunestyret kan foreta endelig realiseringsbehandling når der foreligger
tilrådning om totalentreprise, anslått til mars 2018.
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Dette vedtaket har ligget til grunn for det videre arbeidet høsten 2017. Det har blant annet vært flere
møter med fokus på overgang mellom eksisterende bygninger på Kvæfjordheimen og Husby sykehjem og
nytt Helsehus som utgangspunkt for en mest mulig effektiv drift.
Det er også kommet henvendelser og spørsmål om Helsehus og betydningen av dette fra både ansatte og
kommunens innbyggere.
For at alle som ønsker skal være kjent med planene, vil det bli arrangert et åpent møte om Helsehus
torsdag 19.september. Møtet blir annonsert i lokalavisene, samt på kommunens hjemmeside og
Facebook-side.

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef
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PS 26/17 Referatsaker
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Program for Eldrerådskonferansen 2017
6.-7. september
Thon Hotels Tromsø
Onsdag 6. september
1100-1145

Innsjekk, registrering, kaffe

1145-1200

Velkommen – kulturelt innslag og praktiske opplysninger

1200-1300

Folkehelse: God oversikt – en forutsetning for god
folkehelse v/Kristina Forsberg, spesialrådgiver i Troms
fylkeskommune
Arbeidet med å utvikle et oversiktsdokument over helsetilstand og
påvirkningsfaktorer i Troms

1300-1400

Lunsj

1400-1500

Tromsøundersøkelsen
Mere informasjon om temaet her:
https://uit.no/forskning/forskningsgrupper/sub?p_document_id=36
7276&sub_id=377965

1500-1600

Eldre og fysisk aktivitet v/ Ellinor Albrigtsen
«Kroppen har et språk» og «Ansvar for egen helse»

1600-1615

Kaffepause

16

1615-1800

Eldrerådene har ordet

1800

Innlevering av uttalelser/resolusjoner elektronisk til
line.samuelsen@tromsfylke.no

1930

Middag
Hilsningstale v/ordfører Kristin Røymo

Torsdag 7. september
0900-0930

Vedtak av uttalelser/resolusjoner.

0930-1015

Fremtidsfullmakter v/jurist fra Fylkesmannen i Troms
Mere informasjon om temaet her:
http://www.vergemal.no/Bestemme-selv/Fremtidsfullmakt/

1015-1100

Pasientreiser

1100-1130

Kaffepause og utsjekking

1130-1300

Frivillig arbeid i eldreomsorgen v/ representant fra
Frivillighet Norge
http://www.frivillighetnorge.no/

1300

Avslutning v/fylkeseldrerådets leder

1310-1400

Lunsj

God tur hjem!
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PS 22/17

Årsmelding

for eldrerådet

Saksprotokoll i Kommunestyret

i Kvæfjord

- 22.06.2017

Ordføreren foreslo:
Eldrerådets årsmelding

for 2016 tas til orientering.

Votering:

-

Ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Eldrerådets årsmelding

for 2016 tas til orientering.

Rett utskrift:
Borkenes, 26.06.2017

Ruth-Lise H. Olsen
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2016

Felles regionalt oppstartsmøte
for Aktivitetsvenn
Hva er Aktivitetsvenn
Delta p

og hvordan

felles oppstartmøte

etablere

tilbudet

i egen kommune?

og få all nødvendig

informasjon.

Prosjektmodell

Felles

Prosjektmodellen forutsetter at det opprettes
en lokale arbeidsgruppe som tar ansvar for
etablering og drift av Aktivitetsvennprosjektet i
sin kommune. I tråd med
Samhandlingsreformen legges det opp til et
samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor.

Nasjonalforeningen for folkehelsen vil
arrangere et felles oppstartsmote for
kommuner som onsker å etablere
Aktivitetsvenn i regionen. Her vil prosjektet bli
grundig presentert, samt etablerings- og
oppstartsprosessen, aktivitetsvennkurset og
tilgjengelige verktoy og materiell. 1etterkant av
møtet vil deltagerne få veiledning og
oppfolging fra prosjektleder pr telefon og epost.

Medlemmer i arbeidsgruppen kan være
demenskoordinator/demensteam,
frivilligsentralen, folkehelsekoordinator,
representanter fra pleie og omsorg, lokal
demensforening/helselag. påsorende eller
andre ildsjeler.

Om din kommune er interessert i å etablere
Aktivitetsvenn og delta på et felles
oppstartsmøte i din region —ta kontakt!

Partene som inngår i samarbeidet forankrer
det i en samarbeidsavtale (egen mal). Målet er
å bygge et så solid fundament slik at
Aktivitetsvenn blir et permanent tilbud i
kommunen.

Det vil i lopet av hosten 2016 og våren/høsten
2017 bli arrangert flere regionale
oppstartsmøter for kommuner som onsker
starte Aktivitetsvenn i Troms og Finnmark.
Vennlig hilsen

For mer informasjon om hvordan din
kommune kan gå fram for å etablere
aktivitetsvenn, se

-er

-

oppstartsmøte

Inger Marie Olsen
regional prosjektleder i Troms og Finnmark
E-post: inger.marie.olsenasjonalforeningen.no
mobil: 90205505.

±Pme
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Aktivitetsvenn
Med midler fra TV-aksjonen 2013 etablerer Nasjonalforeningen
for folkehelsen prosjektet Aktivitetsvenn.
Målet er å bidra til at personer
med dernens kan få flere aktiviteter og gode opplevelser i hverdagen.

Prosjektet retter seg både mot hjemmeboende
personer med demens og personer på sykehjem.
Over 70 000 mennesker har dernens i Norge i dag.
Ettersom det stadig blir tlere eldre i befolkningen,
vil det trolig bli en stor okning i antall personer med
demens i framtiden.
Dobbel

glede

Den frivillige aktivitetsvennen og personen som har
demens vil gjøre aktiviteter sammen, som å lese, gå
tur, gå på kino, fiske, male eller annet. Med en
aktivitetsvenn
kan personer med demens få
muligheten til å fortsette sine vanlige aktiviteter.
Fritidsaktiviteter og gode opplevelser har positiv
effekt for livskvaliteten til mennesker med demens.
Selv for mennesker der sykdommen har kommet sa
langt at opplevelser raskt glemmes, viser det seg at
de gode følelsene og stemningen varer.
Frivillig

aktivitet

Frivillig aktivitet kan defineres som «arbeid du
utforer for andre enn familie og nære venner, uten
at du får lonn for det». Norge er på verdenstoppen
når det kommer til frivillighet, og ca. 60 prosent av
Norges befolkning gjør en frivillig innsats. Verdien
av denne frivillige innsatsen er enorm. Frivillig
aktivitet har stor betydning både for enkeltpersoner
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og for samfunnet. Frivillig sektor er en kanal for
engasjement og samfunnsdeltakelse,
og har en
avgjørende betydning for livskvalitet, fellesskap og
utvikling. Deltakelse i frivillig aktivitet fremmer
sosialt fellesskap og gir ny læring og kunnskap.
Frivillig aktivitet gir mennesker mulighet til å bruke
og utvikle seg selv, være til nytte og få mer mening i
hverdagen.
Aktivitet

Livet består av et mangfold av aktiviteter; å stå opp,
spise, lage mat, kjøre bil, arbeide, dyrke hobbyer,
være sammen med andre, lese, spille musikk og reise.
Alt mennesket gjør er aktivitet. Aktiviteter varierer
gjennom livet, og fra person til person. Det påvirkes
av kulturtilhorighet,
sosiale roller, kjønn, alder,
interesser oglivssituasjon. Gjennom aktivitet utvikler
vi oss selv, og vi påvirker og påvirkes av våre egne
omgivelser. Det er en nær sammenheng mellom
aktivitet og helse, og alle mennesker har behov for å
være i aktivitet, og oppleve deltakelse.
Personer med demens og deres familier opplever at
hverdagen endrer seg etter å ha fått en demensdiagnose. Mange gir uttrykk for at det blir vanskelig
å fortsette med aktiviteter som tidligere har vært en
viktig og lystbetont del av hverdagen. Tilbud om

fritidsaktiviteter og opplevelser for personer med
demens er begrenset. Dette gjelder både for dem
som fortsalt bor hjemme, og dem som bor på
sykehjem. Etter hvert som sykdommen utvikler seg
blir man avhengig av mer hjelp og assistanse. Nled
trygghet, omsorg og mennesker rundt seg som kan
hjelpe til, kan personer med demens fortsatt få gode
dager og opplevelser. Irivillig innsats er et viktig
bidrag for a fa dette til.
Frivillige har en annen relasjon til den som onsker
aktivitetsvenn enn profesionelle hjelpere. Aktivitetsvennrelasjonen skal være giensidig glede. Dette er
noe vi legger stor vekt på. Vi kobler aktivitetsvenn
og den som onsker aktivitetsvenn sammen pa
bakgrunn av interesser og hobbver, tid og andre
onsker.
Det rinnes mange muligheter, og ikke bare aktiviteter
en-til-en. Flere aktivitetsvenner kan gjerne gjore
aktiviteter sammen. Kanskje onsker noen t lede en
turgruppe, eller å besoke tlere beboere pa et sykehjem
sammen. Dere kan gierne oppsoke allerede
eksisterende aktivitetstilbud i nærmilioet. Vi håper
du setter av fire timer i måneden til a være
aktivitetsvenn for en med demens.

21

Lions Club Kvæfjord7
L5-9'
17-7(-1

Sansehagen er en gave fra Lions Club Kvæfjord
(LCK) til Kvæfjord kommune i forbindelse med
Lions Internasjonal sitt 100-årsjubileum 17. juni
2017.
Selve Sansehagen er et resultat av dugnadsinnsats fra medlemmene i LCK og
våre gode sarnarbeidspartnere. Vi ønsket å skjenke Kvæfjord kommune en gave
for å markere vår organisasjons 100-årsjubileum ved å bidra til at beboerne på
de to sykehjemmene får en trivselsfaktor i hverdagen.
Sansehagen består av følgende elementer:
I . Inngangsportal
Beplantning med busker, stauder og blomster
Treplatting med bord
Platting, heller
Utebod
Bilder av de 4 årstider
På grunn av begrenset plass har vi vært tvunget til å komprimere alle enheter for
å tilpasse Sansehagen til disponibelt areal. Vi er likevel fornøyd med resultatet
av vår innsats og håper mottaker og brukere vil sette pris på gaN,en.

IANGANGSPORTAL

Inngangsportalen leder inn mot selve Sansehagen. Portalen er designet og
laget av en av våre medlemmer.

BEPLANTNING

MED BUSKER, STAUDER

OG BLOMSTER

Innafor portalen finnes beplantning av prydbusker, bærbusker, grønnsaker,
stauder og blomster. Beplantningen skal være tilgjengelig for beboeme slik at

22

Lions aub Kvæfjord
de kan gå rundt, ta på og smake på bær og grønnsaker. Det er lagt opp til at
hageområdet kan suppleres med planter etter behov og ønsker.

TREPLATTING

MED BORD

Treplattingen er i størrelsesorden 8x5 m (40m2) og ca 25 cm over bakkeplan.
På plattingen er plassert 2 solide bord å 2 m2 slik at beboerne kan sitte ute og
nyte sommerdagen på godværsdager. Treplattingen er omkranset av re•kverk
og kasser med blomster, grønnsaker og jordbærplanter. Treplattingen er
bundet sammen med tidligere "balkong" slik at beboerne kan ta seg direkte
fra dagligstuen og ned på plattingen via balkongen.
Det er laget nedkjøring fra balkongen og videre ned på bakken.
Inngangsportalen, beplantningen og treplattingen ligger mot sør for Husby
sykehjem

PIATTING,

HELLER

Mot nordvest finner vi helleplatting på ca 18m2som inneholder gjenstander
fra gammel tid. Bl a kan nevnes melkespann, ljå, øks, trillebår m.m. Tanken
bak er å la beboerne se på og gjenkjenne ting som ble brukt da de var unge.

UTEBOD

Vi planlegger også å oppføre en utebod der de gamle tingene til Sansehagen,
utstyr og redskaper kan oppbevares om vinteren.

BILDER AV DE 4 ÅRSTIDER

Bilder fra de 4 årstider finnes inne i gangen på Husby sykehjern. Disse er
laget av lokale fotografer og er et speilbilde av årstidene her nord.
Bakgrunnen for å lage denne billedserien er at beboerne kan gå inne å se på
bildene og oppleve de ulike årstidene når været ikke tillater at de kan være
ute. Alle bildene har motiver fra Kvæfjord.
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SAMMENDRAG
Sansehagen starter med
Inngangsparti med skilt og følgende tekst:

Sansehagen er en gave fra Lions Club Kveefjord
17.06.2017
Lions 100 år
Yår du kommer inn i Sansehagen blir du møtt av ptydbusker, staudebed og
sommerblomster
Videre treplatting på 40 kvm med beplantning
Du finner grønnsakvekster av forskjellige slag
Det er plantet ulike bærbusker på området.
På hjørnet mot nordvest er det laget en nelleplatting med redskaper fra gammel
tid
Til slutt finner du en billedserie av de 4 årstider.
Den offisielle innvielsen og overrekkelsen av Sansehagen til Kvæfjord kommune
er 17. juni 2017.

Med vennlig hilsen
Lions Club Kvæfjord
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Samarbeidsavtale
Pårørendeskolen i Harstad
Bakgrunn

for avtalen

Målsettingen
for pårørendeskole
er å gi pårørende støtte til å mestre de praktiske
og følelsesmessige
omstillingene
og utfordringene
som følger med omsorgen for
en person med demens. Samarbeid
mellom offentlige
og frivillige instanser i
omsorgstjenestene
vil bidra til et mangfold av kunnskap og kompetanse
og til et
faglig godt kurstilbud
Målet med arbeidsgruppen
for pårørendeskolen
er å sikre
delaktighet
og eierforhold.

Partene
Partene i samarbeidet
er følgende instanser:
Harstad Demensforening,
UNN
Harstad, senter for Psykisk helse og rusbehandling(SPHR),
UNN Medisinsk
avdeling, Kvæfjord kommune og Harstad kommune.

Avtalens

formål

Avtalens formål
pårørendeskole.

Partenes

er å sikre et forutsigbart

og forpliktende

samarbeid

om

felles ansvar

Instanser: alle

bidrar

med følgende:

Gjøre kjent tilbudet om pårørendeskolen
til de som kan nyttiggjøre
seg
av det, samt dele ut brosjyrer
Informere
helsepersonell
om tilbudet,
slik at de kan informere videre.

Partenes

spesielle

Instans: Harstad

ansvar

demensforening

bidrar

med følgende:

Tar imot deltagere første kurskveld og registrerer
oppmøte
Tar imot egenandel og bestiller snitter til siste kurskveld
Tar ansvar for bevertning
Informerer
om arbeidet til Harstad demensforening

Instans: UNN

Harstad,

SPHR bidrar

med følgende:

Stiller med en veileder til samtalegruppene,
og deltagelse på 6 kurs
kvelder.
Stiller med et mandat til arbeidsgruppen
som deltar i planlegging
av
pårørendeskolen

25

Instans:

UNN Harstad, Medisinsk avdeling bidrar med følgende:
Stiller med to veileder til samtalegruppene,
og deltagelse på 6 kurs
kvelder.
Stiller med et mandat til arbeidsgruppen som deltar i planlegging av
pårørendeskolen

Instans:

Kvæfjord

kommune bidrar med følgende:

Stiller med en veileder til samtalegruppene,
og deltagelse på 6 kurs
kvelder.
Stiller med et mandat til arbeidsgruppen som deltar i planlegging av
pårørendeskolen

Instans:

Harstad kommune bidrar med følgende:
Er ansvarlig for kurset og stiller med kursleder
Stiller med et mandat til arbeidsgruppen som deltar i planlegging av
pårørendeskolen
Stiller med minimum fire veileder til samtalegruppene,
og deltagelse på
6 kurs kvelder.
Søker om tilskudd, fører regnskap og fordeler midlene

Avtalens

varighet

Avtalen varer fra 1.6.17 til 1.1.2021

Underskrift:

Harstad Demensforening:
UNN, SPHR:

f`iavt(b/14,qc

%
. 4.

UNN, Medisinsk avdeling:
Kvæfjord kommune:

UfsJK)

(
(1(/;1-

d-J-e

A/IV

;/L‘la?

-

Harstad kommune:
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Drift- og utbyggingssenteret

fylkeskommune

ROMSSA fylkkasuohkan
UTROMS

Alle kommunene i Troms
(25 postmottak)

Vår ref.:
16/5919-13
Lopenr.:
62509/17

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

Arkiv:
060 SAKSARKIV
Deres ref.:

Dato:
22.09.2017

FLERE DAGSENTERPLASSER
Eldrerådskonferansen i Tromsø 6.-7. september 2017 vedtok følgende uttalelsc:
«Det drives i dag rovdrift på marwe pårørende til hjemmeboende demenssyke og andre
kronikere. Selv om den eldre befolkningen vil øke i de kommende 10-år, vil de fleste
eldre være friske og ikke minst bidra betydelig med innsats i frivillighet. Det er beregnet
at den frivillige innsatsen fra pensjonister er verdt 25 milliarder årlig.
Av hensyn til pårørende til personcr med demenssykdommer og kronikere må det
etableres lang flere dagsenterplasser.
Fylkeseldrerådet og eldrerådene i Troms fylke samlet til konferanse i Tromsø 6.-7.
september 2017 ber kommunene i Troms etablere flere dagsenterplasser i kommunene i
Troms.»

Med vennlig hilsen

Line Samuelsen
Sekretær for fylkeseldrcrådet i Troms
Dette

dokumenret

er godkjent

Besøksadresse
Strandveien 13
Postadresse
Pb 6600, 9296 TROMSØ

elektronisk

og krever

ikke signatur

Telefon
77788000
Epost mottak
postmottak@tromsfylke
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no

Bankgiro
47000400064
Internettadresse
www.tromsfylke.no

Org.nr.
864870732
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Drift- og utbyggingssenteret

ROMSSA fylkkasuohkan
UTROMS

`/(--(
,5-g
Alle kommunene i Troms
viordfører
(25 postmottak)

Vår

ref.:

16/3919-12

Saksbehandler:

Arkiv:

Line

060 SAKSARKIV

Samuelsen

Løpenr.:

Tlf.

62508/17

77 78 80 11

dir.innvalg:

Deres

ref.:

Dato:
22.09.2017

LOV OM ELDRERÅD
Eldrerådskonferansen i Tromsø 6.-7. september vedtok følgende uttalelse:
«Eldrerådene i Troms samlet til møte i Tromsø 6.-7. september 2017 oppfordrer
kommunene tilå følge Lov om eldreråd § 1.1 hvor det står:
«For at ehlrerådene skal oppffile sin oppgave best mulig er det viktig at det etableres
gode rutiner lokalt som bidrar til at rådene får aktuelle saker til behandling i rett tid slik
at rådsuttalelser er synlig i den politiske behandlingen»
Og § 4.1:
«Kommunene ogftlkene har i henhold til § 4 og 8 en plikt til å sorge for tilstrekkelig og
tilpasset sekretariaishjelp for rådet.»»

Med vennlig hilsen

Line Samuelsen
Sekretær for fylkeseldrerådet i Troms
Deue

dokumenter

er godkjent

elektronisk

og krever

ikke signatur.

Besøksadresse
Strandveien
13
Postadresse

Telefon
77788000
Epost mottak

Bankgiro
47000400064
Intemettadresse

Pb 6600,

postmottak@tromsfyike.no

vw.m.tromsfylke.no

9296 TROMSØ

28

Org.nr.
864870732

,2c
Fylkesmanneni Troms
RomssaFyIkkamänni
Saksbehandler
Anders Aasheim

Telefon
77 64 21 54

Vår dato

Vår ref.

Arkivkode

19.04.2017

2017/310-22

732.0

Deres dato

Deres ref.

Kvæfjord kommune
Frisklivssentralen
Oscars veg 9
9475 BORKENES

Kvæfjord kommune - tilskudd for 2017 til etablering og videreutvikling av
frisklivs-, lærings- og mestringstilbud
Fylkesmannen i Troms viser til deres søknad av 14.02.2017.
Fylkesmannen gir med dette et tilskudd på inntilkr. 50 000,- over kapittel 762.60 på
statsbudsjettet for 2017. Utbetalingen i 2017 blir kr. 50 000,-.

Utbetalingog krav til bekreftelse
Tilskuddet blir først utbetalt når Fylkesmannen har mottatt og godkjent det vedlagte akseptskjemaet i utfylt og signert stand.

Mål og foringer
Tilskuddet er gitt til formålet som er beskrevet i kommunens søknad. Fylkesmannen
forutsetter at midlene brukes i tråd med kriteriene i utlysningsbrevet og med regelverket for
tilskuddsordningen.

Gi beskjedom endrimger
Fylkesmannen må ha skriftlig beskjed snarest mulig dersom det skjer endringer i mottakers
adresse, kontonummer eller kontaktperson.

Ubrukttilskudd
Tilskuddet skal brukes dette budsjett- og kalenderåret. Dersom midlene ikke brukes fullt ut,
finnes det følgende alternativer:
Dersom dere ikke trenger hele tilskuddet til prosjektet/aktiviteten, må tilskuddet
tilbakebetales snarest til Fylkesmannens kontonummer 6345 05 07204, merket med vårt
saksnummer. Fylkesmannen skal informeres om dette ved at det sendes e-post til vår
saksbehandler.
Midler som dere ikke bruker fullt ut i år, kan overføres til 2018. Fylkesmannen skal
informeres om dette ved at det sendes e-post til vår saksbehandler. Ved en eventuell
tildeling av nye tilskuddsmidler i 2018 vil overførte midler fra 2017 trekkes fra tildelingen
i 2018.

Kontrollav tilskuddsmottakereog dokumentasjon
Fylkesmannen tar forbehold om rett til å kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene,
jf. § 10, 2. ledd i Bevilgningsreglementet. Fylkesmannen gjør også oppmerksom på at

Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø

Telefon: 77 64 20 00
Telefaks: 77 64 21 39

Avdeling
Helse- og
omsorgsavdelingen
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Riksrevisjonen har adgang til å kontrollere om tilskudd benyttes etter forutsetningene. Dette
er hjemlet i Lov om Riksrevisjonen § 12, 2. ledd.
Fylkesmannen krever at regnskapsdata og dokumentasjon av opplysninger som ligger til
grunn for søknaden eller beregningen av tilskuddsbeløp, skal oppbevares for eventuell
kontroll i minimum fem år fra det tidspunktet tilskuddsbrevet ble mottatt.

Resultat-og regnskapsrapportering
Kommunen skal rapportere om bruk av tilskuddet til Fylkesmannen senest innen 1. april
2018. Rapporten må være konkret, slik at kollegaer i andre kommuner lett kan bruke
erfaringene fra arbeidet og eventuelt etablere liknende tilbud. Helsedirektoratet kan ønske å
publisere innsendte rapporter fra kommunene på sine nettsider.

Disseopplysningenemå være med i rapporten:
A. Om kommunen
1.. Kommunenavn
Organisasjonsnummer
Bankkontonummer
Navn, adresse, telefonnumrner og e-postadresse til den ansvarlige for arbeidet det
rapporteres om

13.Om arbeidetsom er utført medtilskuddsmidlene
S. Gi en kort beskrivelse av arbeidet som er utført
6. Gi en kort vurdering av om målene for arbeidet, slik de var beskrevet i søknaden, er
oppnådd
7. Gi en kort vurdering av om målgruppene, slik de var beskrevet i søknaden, har hatt nytte av
arbeidet
8. Hvem har deltatt i arbeidet? (kommunale sektorer, organisasjoner, samarbeidende
kommuner, andre)
C. Om økonomi
9. Regnskap for arbeidet, i tråd med kravene nedenfor.
Regnskapet skal være så oversiktlig at Fylkesmannen kan se hvordan midlene er brukt. Det
skal føres separat regnskap for tilskuddet, skilt fra det øvrige regnskapet. Regnskapet skal
vise alle inntekter og utgifter i tilknytning til arbeidet. Regnskapet skal vise hvilke utgifter som
er dekket av tilskuddet, og skal være atskilt fra regnskap for egne midler og/eller midler
finansiert av andre. Regnskapet skal vise de samlede utgiftene som inngår i drift av
virksomheten.
D. Om formidlingav resultaterog erfaringer
10. Hvordan er resultater og/eller erfaringer fra arbeidet formidlet i egen kommune (til
samarbeidspartnere, ledelse, media, innbyggere og andre)?

Revisorkontroll
Det er ikke revisjonsplikt knyttet til tilskudd under 100 000 kr.

Generellevilkår
Dersom tilskuddet benyttes til utgifter til reise-, kost- og nattillegg må disse ikke overstige
satsene i Statens reiseregulativ, jf. Statens personalhåndbok.
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Klagerett
Tildeling av eller avslag på tilskudd under ordningen er ikke et enkeltvedtak. I henhold til
forvaltningsloven § 28 er det ikke klagerett.
Vennligst påfør all korrespondanse vårt saksnummer 17/310.
Vi ønsker dere lykke til med arbeidet!

Med hilsen
Anette Moltu Thyrhaug e.f.
fagansvarlig
Anders Aasheim
seniorrådgiver

Vedlegg: Akseptskjema

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.
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Saksbehandler
Kari Anne Dybvik

Telefon

Vår dato
07.06.2017
Deres dato

Vår ref.
2017/1362-17
Deres ref.
Roger Rasmussen

Arkivkode
736.0

Harstad kommune
Postboks 1000
9479 HARSTAD

Innvilgelse av tilskudd – Styrking av habilitering og rehabilitering i
kommunene
Fylkesmannen viser til søknad datert 11.04.17 fra Harstad kommune i samarbeid med
Kvæfjord kommune, på tilskudd innrettet mot «Styrking av habilitering og rehabilitering i
kommunene».
Samlet søknadsbeløp fra kommunene i Troms fylke oversteg det beløpet Fylkesmannen fikk
til fordeling fra Helsedirektoratet. Fylkesmannen har derfor måttet foreta strenge
prioriteringer ut fra målsetting og tildelingskriterier. Det er derfor prioritert og delvis å
innvilge flere søknader fremfor å innvilge alle søknadene fullt ut.
Fylkesmannen innvilger tilskudd til tiltak «Tjenesteproduksjon, plan og strategi for
habilitering og rehabilitering i kommunene» på inntil kr 500 000 - over kapittel 762, post 64
på statsbudsjettet for 2017.

Mål og føringer
Tilskuddet er gitt ut fra tilskuddsordningens regelverk med særlig vekt på tildelingskriterier,
søknadens budsjett, forventet måloppnåelse og framdriftsplan. Fylkesmannen ber om at dere
spesielt prioriterer aktivitet som retter seg mot målene og målgruppene.
Fylkesmannen legger følgende føringer for arbeidet som skal utføres:
 Tilskuddet må brukes i samsvar med regelverket for tilskuddsordningen.
 Tilskuddet må brukes for å oppnå de sentrale målene med tilskuddsordningen.
Målgruppen for tilskuddet er pasienter og brukere med nedsatt funksjons- og mestringsevne
som kan ha nytte av habilitering og rehabilitering. Tilbudet må samsvare med bredden i
målgruppens behov for sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering.
Harstad kommune, i samarbeid med Kvæfjord kommune søker om tilskudd for å iverksette et
arbeid med mål om å få kartlagt og dokumentert sitasjon, behov, tilbud og målgrupper for
habilitering/rehabiliterings-feltet, samt utarbeide et helhetlig system for oversikt,
organisering, koordinering og samhandling av tiltak. Kommunene ønsker videre å utarbeide
en utviklingsplan med strategi og tiltak i forhold til morgendagens utfordringer.

Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø

Telefon: 77 64 20 00
Telefaks: 77 64 21 39

Avdeling
Helse- og
omsorgsavdelingen
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Et av kriteriene for tilskuddet er at koordinerende enhet skal være tilrettelegger for helhetlige
og koordinerte tjenester på tvers av fag, nivåer og etater. Dette kan bidra til at pasienter og
brukere får oppfylt retten til individuell plan og koordinator. Fylkesmannen ber kommunen
om å tydeliggjøre koordinerende enhets rolle i utviklingsplanen. Vi ber også kommunen om å
vise til hvordan de planlegger å styrke sitt samarbeid med brukerorganisasjoner,
spesialisthelsetjenesten, andre sektorer og innad i kommunen. Vi ser at Harstad kommune har
med brukermedvirkning og pårørendes rolle, men viser til at tilkuddskriteriene også peker på
at samarbeidet med brukerorganisasjoner, spesialisthelsetjenesten og andre aktører samt
samarbeid innad i kommunen skal styrkes.
Kriteriene for måloppnåelse er:
Kommunene har en plan for habilitering og rehabilitering som bidrar til at:
 Kommunen har tilstrekkelig breddekompetanse, herunder ergoterapikompetanse og
tilgang til logoped
 Kommunen sikrer kapasitet i samsvar med befolkningens behov for habilitering og
rehabilitering
 Flere får vurdert sitt behov for og oppfylt retten til habilitering og rehabilitering.
 Flere får oppfylt retten til individuell plan og får oppnevnt koordinator.
 Koordinator sikres god opplæring og veiledning.
 Samarbeid med brukerorganisasjoner og andre sektorer er styrket
 Samarbeid med spesialisthelsetjenesten er styrket, herunder at kommunen legger til
rette for økt ambulant virksomhet og veiledning.
 Koordinerende enhet sin funksjon og rolle er tydeliggjort og styrket.
 Kommunen har en hensiktsmessig organisering og et faglig tyngdepunkt for sin
habiliterings- og rehabiliteringsvirksomhet, og tilbudet fremstår tydelig som en del av
kommunens helhetlige og differensierte tjenestetilbud.
Vi viser til Helsedirektoratets nettside hvor regelverk for tilskuddsordningen er beskrevet:
https://helsedirektoratet.no/tilskudd/styrking-av-habilitering-og-rehabilitering-ikommunene#søke-eller-rapportere-på-tilskudd
Tilskuddet skal ikke dekke utgifter til innkjøp av utstyr eller investeringer.
Tilskuddet kan ikke omdisponeres, eller brukes til andre formål enn det som er beskrevet i
brevet. Dersom midlene ikke benyttes etter forutsetningene, skal de tilbakebetales til
Fylkesmannen. Eventuelt feil bruk og mislighold av tilskuddet vil kunne medføre inndragning
av midler, samt rettslige forføyninger.
Utbetaling og krav til bekreftelse
Tilskuddet blir først utbetalt når Fylkesmannen har mottatt og godkjent den vedlagte «Aksept
av vilkår» i utfylt og signert stand. Akseptbrevet må returneres snarest, og senest innen 3 uker
etter mottatt brev.
Eventuelt for mye utbetalt tilskudd skal uten unødig opphold returneres til Fylkesmannens
kontonummer 4714.10.01430 med referanse til kapittel, post og ordning.
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Gi beskjed om endringer
Fylkesmannen må ha skriftlig beskjed snarest mulig om endringer i mottakers adresse,
kontonummer og kontaktperson.
Ubrukt tilskudd
Tilskuddet skal brukes dette budsjett- og kalenderåret. Dersom midlene ikke brukes fullt ut,
finnes det følgende alternativer:
1. Hvis dere skal søke om nytt tilskudd i 2018 for å videreføre arbeidet:
Tilskudd som dere ikke bruker inneværende tilskudds år, kan overføres og inkluderes i neste
års tildeling. Dette krever en fullstendig søknad. Søknadsbeløpet må da inkludere både ubrukt
tilskudd for 2017, og nytt tilskudd.
2. Hvis nytt tilskudd ikke er aktuelt:
Tilskudd som dere ikke bruker kan også overføres til neste år, selv om det ikke er aktuelt med
nytt tilskudd. Dette krever en kortfattet søknad per brev til vår postadresse, eller e-post til
fmtrpostmottak@fylkesmannen.no innen årsskiftet 2017/18. Saksbehandler vurderer behov
for ytterligere opplysninger eller en helt ny søknad, før overføring kan behandles. Tilskudd
kan maksimalt overføres ett år, når nytt tilskudd ikke er aktuelt.
Kontroll av tilskuddsmottakere og dokumentasjon
Fylkesmannen tar forbehold om rett til å kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene,
jf. § 10, 2. ledd i Bevilgningsreglementet. Fylkesmannen gjør også oppmerksom på at
Riksrevisjonen har adgang til å kontrollere om tilskudd benyttes etter forutsetningene. Dette
er hjemlet i Lov om Riksrevisjonen § 12, 2. ledd.
Fylkesmannen krever at regnskapsdata og dokumentasjon av opplysninger som ligger til
grunn for søknaden eller beregningen av tilskuddsbeløp, skal oppbevares for eventuell
kontroll i 5 år fra det året tilskuddsbrevet ble mottatt. (Iht. Lov om bokføring § 13.)
Rapportering på måloppnåelse
Rapporteringen skal beskrive hvordan og i hvilken grad målene for tilskuddet er oppnådd.
Dette gjør dere ved å rapportere på kriteriene for måloppnåelse.
Regnskapsrapportering
Det skal føres separat regnskap for tilskuddet i kommunens økonomisystem, skilt fra det
øvrige regnskapet med for eksempel en prosjektkode. Regnskapet skal vise hvilke utgifter
som er dekket av tilskuddet, og skal være atskilt fra regnskap for egne midler og/eller midler
finansiert av andre.
Rapporteringsfrist
Mottaker av tilskuddet skal rapportere i henhold til kravene oppført i dette brevet. For
prosjekter/tiltak/aktiviteter som går over flere år, skal det rapporteres hvert år kommunen
mottar tilskudd. Årsrapport pr 31.12.17 skal leveres innen 01.04.18. Vi kommer tilbake med
detaljer for rapportering.
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Revisorkontroll
Revisor skal motta en kopi av dette brevet ved revisjon eller avtalte kontrollhandlinger knyttet
til dette tilskuddet. Regnskapet skal være revidert i samsvar med Den norske revisorforenings
standard ISA 805 «Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og
spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling.»
Revisorattestert regnskap skal oversendes Fylkesmannen innen 01.04.2018.
Klagerett
Det kan ikke klages på avgjørelsen om tilskuddet og vilkår i dette brevet ettersom avgjørelsen
ikke er å regne som et enkeltvedtak. I henhold til forvaltningsloven § 2, første ledd, bokstav a
og b, er det ikke klagerett.
Søknadsfrist for neste års tilskudd
Det må søkes om tilskudd for hvert enkelt år. Søknadsfristen for tilskudd til
prosjekter/aktiviteter som planlegges videreført neste år, vil bli publisert på hjemmesiden til
Helsedirektoratet og Fylkesmannen i Troms i januar 2018. Det tas forbehold om Stortingets
bevilgning kommende år.
All korrespondanse skal sendes til fmtrpostmottak@fylkesmannen.no eller til vår postadresse
og merkes med vår referanse 17/1362 - 17.
Vi ønsker dere lykke til med arbeidet og ser fram til å høre om resultatene.

Med hilsen
Cathrine Ditlefsen e.f
fung. fylkeslege
Anette M. Thyrhaug
fagansvarlig

Vedlegg:
Aksept av vilkår

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke
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June Helen G'ertsen
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedlegg:

Postmottak
fredag 1. september 2017 07:33
June Helen Gjertsen
VS: Statlig TT- ordning
Dokumentl.docx;

Retningslinjer

for utvidet TT-ordning(1452692).pdf;

om tildeling av midler til utvidet TT-ordning

Brev

2. halvår 2017(145340....pdf

Fra: Asgeir Karl Larsen [mailto:akl blindeforbundet.no]
Sendt: 31. august 2017 21:31
Til:
stmottak aber .kommune.no; ost b'arko .kommune.no; ostmottak tromso.kommune.no;
ostmottak nordreisa.kommune.no; ost storrord.kommune.no; ostmottak karlso .kommune.no;
ost a.bals .ord.kommune.no; stmottak lenvik.kommune.no; ostmottak malselv.kommune.no;
ost skanland.kommune.no; Postmottak; ostmottak aharstad.kommune.no; ost akvanan en.kommune.no;
ost sWervo .kommune.no; ost ka 'ord.kommune.no; ost I n en.kommune.no;
ostmottak torsken.kommune.no; ostmottak trano .kommune.no; ostmottak d ro .kommune.no;
ostmottak sorreisa.kommune.no; ostmottak salan en.kommune.no; ostmottak abardu.kommune.no;
ostmottak lavan en.kommune.no; ostmottak
ratan en.kommune.no; ostmottak ibestad.kommune.no;
ost b•arko .kommune.no
Emne: Statlig TT- ordning

Hei!
Troms Fylke har fra juli i år fått innvilget søknaden sin om å komme med i den
statlige TT- ordningen.
Dette er en stor milepæl for synshemmede som har problemer ved å ta offentlig
transport, og som nå kan få' leve et mer aktivt liv ved at de har fått midler på TTkortet sitt som skal tilsvare 100 turer i 2017 og fra 2018 - 200 turer.
Se pressemelding:

htt

s:

www.blindeforbundet.no

om-blindeforbundet

n hetsarkivet

tre-n

e-

f Ikeskommuner-far-utvidet-tt-ordnin

Vi opplever dessverre at mange blinde og synshemmete ikke er kommet
ordningen ved at de fortsatt, feilaktig, står som B- bruker.

med i

Vi har oppfordret våre medlemmer ( som ser dårligere enn 30% og er innenfor
hjelpemiddelkravet
til NAV) til å sjekke saldo på sine TT-kort og der det nå ikke er
kommet inn «nye» penger på' kortet, ber vi de ta kontakt med fastlege for å få ny
bekreftelse og innsendelse av søknad.
Vi informerer derfor om at det kan komme inn søknader fra personer som har fått
innvilget TT- kort, men det er kun for å bli A-bruker og få ta del i ordningen som de
har krav på.
Som grunnlag for det , viser vi til mail til kommunene
Pedersen —Ibarra 28. juli:
Fra: Claudia Pedersen-Ibarra
Sendt: 28. juli 2017 11:52

[mailto:claudia.

edersen-ibarra
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som er gått ut fra Claudia

tromsf

Ike.no

Hei.
Samferdselsdepartement
utfordret alle fylkene innen fellesferien om å søke om utvidet TTmidler; målgruppe var blinde/svaksynte
og rullestol TT-brukere.
Per i dag har vi kategorisert rullestolbrukere
i brukergruppe A, men mangler data om blinde
og svaksynte i CERT. Jeg har bedt Blindeforbundet og ta kontakt med sine medlemmer for at
disse kontakter oss direkte, slik at jeg kan få endret disse fra brukergruppe B til A.
Fra i dag vil alle som er blinde og svaksynte som har 7T-kort bli endret til brukergruppe A.
Det samme vil gjelde for nye søkere som er blinde eller svaksynt.
NB: Det er mange eldre som har dårlig syn. Dette gjelder ikke disse. Tildelte midler
omhandler kun de som ikke kan ta kollektiv transport grunnet synstap.
De utvidede midler vil bli overført i løpet av uke 33.
Vi ønsker en fortsatt

god sommer!

Vennlig hilsen
Claudia

Pedersen-Tbarra

Rådgiver
SAMF økonomi og forvaltning
Troms fylkeskommune

Vedlagt infobrev fra Samferdselsdepartementet
Håper at alt ordner seg til det beste for brukerne

Med vennlig hilsen

Norges Blindeforbund
Asgeir Karl Larsen
Daglig leder fylkeskontoret
i Troms
Tlf: +47 77 68 51 90 / +47 414 91 439

0

Norges Blindeforbund
Synshemmedes (3rganisasion

(2:7

2
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og beløp fordelt

på sonene.

og alt er klart for ny tildeling

i 2018!

Her er beløpene per kategori/sone.
Her er det både rullestol

og blind/svaksynt

TT-brukere

Beløp

Antall

Sone

Distanse

Sone 1

0-5

307

12 900

Sone 2

5-10

107

15 552

Sone 3

10-15

27

18 371

Sone 4

15-20

23

21 919

Sone 5

20 -

46

25 509

Vennlig hilsen
Claudia Pedersen-lbarra
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Samferdselsdepartementet
21.2.2017

Retningslinjer for utvidet TT-ordning

I. Bak }runn for ordnin en
Ordningen med tilrettelagt transport for funksjonshemmede (TT-ordningen) er et
særskilt transporttilbud for personer med nedsatt bevegelsesevne som ikke kan
benytte ordinær kollektivtransport. Transporttilbudet inngår som del av det lokale
kollektivtransporttilbudet som fylkeskommunene og Oslo kommune har ansvaret for.
Som et tillegg til fylkeskommunenes egne ordninger, er det etablert en statlig
tilskuddsordning som en utvidet TT-ordning. Denne startet som en forsøksordning
1.4.2012 gjennom vedtak av Prop. 1 S (2011-2012). Stortinget bestemte ved
behandlingen av statsbudsjettet for 2016 (Innst. 13 S (2015-2016)) at ordningen
skulle videreutvikles, og la ti1 grunn at midlene skulle gå til TT-brukere med særlige
behov. S,,nshemmede ble nevnt spesielt. Det ble også lagt til grunn at ordningen
skulle utformes i dialog mcd brukerorganisasjoner og berørte parter. På den bakgrunn
er rullestolbrukere og blinde/svaksynte valgt som brukere i denne ordningen.
Ordningen finansieres over Samferdselsdepartementets budsjett, på grunnlag av
Stortingets bevilgninger. Tilskudd utbetales for ett år av gangen.

Fonnal
Formålet med ordningen er å tilby brukere med særlige behov, dvs. rullestolbrukere
og blinde/svaksynte, flere TT-reiser enn de ellers ville fått gjennom de
fylkeskommunale ordningene. Sammen med fylkeskommunenes TT-tilbud er
målsettingen å sikre disse brukerne et reisetilbud på til sammen 200 enkeltreiser per
år.
3. Hvemkan søke?
Fylkeskommunene / Oslo kommune kan søke om tilskudd fra ordningen.
Samferdselsdepartementet sender brev med invitasjon til å søke og behandler
søknadene.
For å sikre kontinuitet og forutsigbarhet for fylkeskommunene så vel som brukerne,
legger Samferdselsdepartementet vekt på å videreføre tilskudd til fylkeskommuner
som har etablert en formålstjenlig utvidet ordning og kan dokumentere dette årlig. Det
må likevel søkes for hvert år. Søknadsfristen er 31. januar, som også er frist for
rapportering for foregående år. Alle tilskuddsmottakere er forpliktet til å rapportere på
bruken av tildelte midler, se punkt 8.
Soknader og rapporter sendes Samferdselsdepartementet.
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Krav til soknader
Søknaden skal inneholde:
kortfattet redegjørelse av fylkeskommunens egen TT-ordning og overordnet
regnskap for denne
antall godkjente brukere i fylket som omfattes av den utvidede ordningen med
statlig finansiering og antall enkeltreiser / reisekvoter som fylkeskommunen
planlegger å tildele disse innenfor egen ordning
beløpet det søkes om, dvs. budsjetterte kostnader for å heve antall enkeltreiscr
opp til 200 eller tilsvarende belopskvote for de aktuelle brukerne fra det som
gjelder i den fylkeskommunale ordningen
informasjon om mulig oppstartstidspunkt av en utvidet ordning (gjelder
fylker/områder som ikke er omfattet av ordningen allerede)
informasjon om hvorvidt ordningen kan startes opp i deler av fylket dersom
kun deler av søknadssummen innvilges (gjelder fylker som ikke er omfattet av
ordningen allerede)
For fylkeskommuner som tidligere er tildelt midler og søker om videreføring
påfølgende år, er det tilstrekkelig å vise til tidligere søknad og supplere med
oppdateringer der det er nødvendig. For å få tildelt midler igjen må man ha levert imi
rapportering i tråd med retningslinjene.
For å kunne motta tilskudd må fylkeskommunen minst opprettholde samme
fylkeskommunale TT-tilbud som tidligere til brukerne som deltar i den utvidede
ordningen.
Grunnla for tildelin o rioriterin av søknader
Fylkeskommuner som er tildelt midler tidligere, vil bli prioritert dersom
tilfredsstillende rapportering er mottatt, for å unngå at noen brukere mister sitt
utvidede tilbud. Det vil videre bli lagt vekt på kvalitet i fylkeskommunens
fremstilling. Departementet anser realistisk budsjettering som særlig viktig, herunder
om fylkeskommunen kan sannsynliggjøre at tildelte midler vil bli brukt etter
hensikten, samt hvor raskt man kan komme i gang med tilbudet.
Samferdselsdepartementet ønsker primært at hele fylker omfattes av ordningen.
Sekundært kan det vurderes å tildele midler til deler av et fylke dersom praktiske
forhold tilsier det. Dog skal hver TT-bruker tilbys 200 årlige enkeltreiser eller
tilsvarende.
Bere nin av belø o utbetalin av tilskudd
fylkeskornmuner som tildeler TT-brukerne en reisekvote i kroner i stedet for et
bestemt antall reiser, skal gjennom denne ordningen løfte den enkelte brukers
reisekvote til et kronebeløp som tilsvarer om lag 200 enkeltreiser per år. Én
enkeltreise skal i denne sammenheng regnes som verdien av en gjennomsnittlig
enkeltreise for brukerne av den ordinære TT-ordningen i fylket, som ikke omfattes av
den utvidede ordningen.
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Dersom de samlede søknadsbeløpene fra fylkeskommuner som har fått tilskudd
tidligere, overstiger Stortingets bevilgning, kan Samferdselsdepartementet tildele et
lavere tilskudd som ikke vil gi hver bruker 200 enkeltreiser.
Administrative kostnader dekkes ikke, med mindre det kan gjøres rede for at
kostnadene utelukkende følger av den statlige, utvidede ordningen. Administrative
kostnader som dekkes skal søkes begrenset til et minimum.
Tilskuddet utbetales i sin helhet til fylkeskommunen så raskt som mulig etter at
tildelingen er foretatt. Er ikke alle de statlig tildelte midlene brukt ett år, blir
utbetalingen for påfølgende år redusert med ct beløp som tilsvarer mindreforbruket.
Når tilskudd fra staten er utbetalt, ligger ansvaret for gjennomføring hos
fylkeskommunen som ansvarlig for TT-ordningen. Dette inkluderer også et finansielt
ansvar. Det kan ikke påregnes ytterligere tilskudd fra staten for å dekke uforutsette
utgifter.
Dersom det i løpet av året viser seg at tildelte midler ikke er tilstrekkelig til å dekke
200 reiser, kan fylkeskommunen / Oslo kommune foreta kutt i tildelingen til den
enkelte bruker. Hvordan dette rent praktisk kan skje, avgjøres av den enkelte
fylkeskommune / Oslo kommune og ens eget regelverk for TT-ordningen.
Til asnin til det f lkeskommunale re elverket
Utover valg av brukergrupper og tildeling av antall enkeltreiser/reisekvote i den
statlige ordningen med utvidet tilbud, gjelder fylkeskommunens regelverk for ITordningen.
Krav til ra orterin
Fylkeskommuner som er tildelt midler i ordningen, skal innen 31. januar hvert år avgi
rapport til Samferdselsdepartementet for foregående år. Rapporteringen skal
minimum inneholde:
- regnskap for den utvidede TT-ordningen, fordelt på forbruk av
fylkeskommunale og statlige midler. Det må fremgå tydelig av regnskapet
hvordan statens midler er brukt, herunder hvilke administrative utgifter som
evt. er dekket, samt fylkeskommunens egen ressursbruk på de aktuelle
brukergruppene.
antall brukere som har vært omfattet av ordningen, og om det finnes brukere i
målgruppen som av ulike grunner ikke omfattes
nøkkeltall om tilbudet, slik som antall gjennomførte enkeltreiser totalt og i
gjennomsnitt per bruker, gjennomsnittskostnad per reise, gjennomsnittlig
reiselengde, variasjoner i bruken m.rn. i den grad dette kan fremskaffes med
rimelig ressursbruk
en kvalitativ vurdering av måloppnåelse i forhold til ressursbruk
eventuelle avvik med kommentarer
forhold ved ordningen som fylkeskommunen mener Samferdselsdepartementet
bør være oppmerksom på
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Rapporteringen sendes Samferdselsdepartementet på det format som
Samferdselsdepartementet bestemmer.
9. Kontroll, o føl in o sanks'oner
Samferdselsdepartementet kan iverksette kontroll med bruken av midlene. Dersom midler
blir benyttet i strid med forutsetningene for denne tilskuddsordningen, eller andre vilkår
for ordningen ikke etterleves, kan utbetalte midler kreves tilbake fra tilskuddsmottaker.
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DET KONGELIGE
SAMFERDSELSDEPARTEMENT

Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

16/1284

3. juli 2017

Utvidet TT-ordning - Tildeling av midler for 2. halvår 2017
Vi viser til Samferdselsdepartementet sitt brev datert 5. april 2017 med invitasjon til å søke
om midler til utvidet TT-ordning for 2. halvår 2017.
Stortinget har bevilget 67,8 mill, kroner til den utvidede TT-ordningen på budsjettet for 2017. I
invitasjonen fra Samferdselsdepartementet ble det orientert om at de fire fylkeskommunene
som ble omfattet av ordningen i 2016, allerede har blitt tildelt midler for hele 2017 på til
sammen 50,3 mill. kr. Det er dermed inntil 17,5 mill, kr til fordeling i denne søknadsrunden.
Departementet har mottatt 13 søknader. Vi takker alle som har sendt søknad.
For 2. halvår 2017 tildeler Samferdselsdepartementet midler til følgende tre fylkeskommuner:
Troms
Sogn og Fjordane
Finnmark
Totalt

6 500 000 kr
6 232 800 kr
3 932 195 kr
16 664 995 kr

I vurderingen av tildelingen har departementet lagt vekt på kriteriene for tildeling i
retningslinjene for utvidet TT-ordning:
Hver bruker som omfattes skal tildeles 200 enkeltreiser i året eller tilsvarende
kronebeløp (100 enkeltreiser i 2. halvår 2017).
Kvalitet i fylkeskommunenes fremstilling i søknaden og realistisk budsjettering.
Hvor raskt man kan komme i gang med tilbudet.
Retnin slin.er for utvidet TT-ordnin
Samferdselsdepartementet har utarbeidet retningslinjer for den statlige, utvidede TTordningen (vedlagt). Departementet legger til grunn at fylkeskommunene som er tildelt midler
til utvidet TT-ordning, følger retningslinjene.
Postadresse
Postboks 8010 Dep
0030 Oslo
postmottak@sd.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59
www.sd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org no.
972 417 904
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Avdeling
Kollekfivtransport- og
baneavdelingen

Saksbehandler
Thea Ringstad
22 24 81 33

Vi minner om at når tilskudd fra staten er utbetalt, ligger ansvaret for gjennomføring hos
fylkeskommunen som ansvarlig for TT-ordningen. Dette inkluderer også et finansielt ansvar.
Samferdselsdepartementet ber mottakende fylkeskommuner om å følge kostnadsutviklingen
tett gjennom året. Dersom det i løpet av året viser seg at tildelte midler ikke er tilstrekkelig til
å dekke 200 reiser for hver bruker, kan fylkeskommunen foreta kutt i tildelingen til den
enkelte bruker.
Fylkeskornmuner som er tildelt midler i ordningen, skal innen 31. januar 2018 avgi rapport til
Samferdselsdepartementet om bruken av midlene i 2017, jf. retningslinjene. Vi tar forbehold
om at departementet eller Riksrevisjonen kan kontrollere at midlene blir brukt etter
forutsetningene.
Departementet viser for øvrig til uttalelse fra Likestillings- og diskrimineringsnemnda 5.
september 2014 (sak 19/2014). Bakgrunnen for saken var at en TT-bruker mente å ha rett til
et større TT-tilbud enn fylkeskommunen hadde gitt vedkommende sammenlignet med hva
andre TT-brukere hadde fått tildelt. Nemnda pekte på at det i slike saker må gjøres en
individuell vurdering og at det er naturlig at en tar utgangspunkt i vurdering av funksjonsgrad.
Fylkeskommunene bør i slike tilfeller f.eks. kreve legeattest som grunnlag for en slik
vurdering.
eller telefon
Spørsmål om ordningen kan rettes til Thea Ringstad på e-post trisd.dep.no
eller telefon 22 24 82 62.
22 24 81 33, eller til Ole Rasmus Owe på e-post orosd.deo.no

Med hilsen
Anne-Lise Junge Jensen (e.f.)
avdelingsdirektør
Thea Ringstad
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Vedlegg: 1
Kopi
Aust-Agder fylkeskommune
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Møre og Romsdal fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Norges Blindeforbund
Norges Handikapforbund
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Vest-Agder fylkeskommune
Østfold fylkeskommune
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Adresseliste
Akershus
fylkeskommune
Buskerud
fylkeskommune
Finnmark
fylkeskommune
Hedmark
fylkeskommune
Hordaland
fylkeskommune
Nordland
fylkeskommune
Oppland
fylkeskommune
Oslo kommune Byrådet
Rogaland
fylkeskommune
Sogn og Fjordane
fylkeskommune
Telemark
fylkeskommune
Troms
fylkeskommune
Vestfold
fylkeskommune

Sentraladministrasjonen 0107

OSLO

Postboks 3563

3007

DRAMMEN

Henry Karlsensplass 1

9815

VADSØ

Postboks 4404
Bedriftssenteret
Postboks 7900

2325

HAMAR

5020

BERGEN

Fylkeshuset

8048

BODØ

Postboks 988

2626

LILLEHAMMER

Rådhuset

0037

OSLO

Postboks 130 Sentrum

4001

STAVANGER

Askedalen 2

6863

LEIKANGER

Fylkeshuset

3706

SKIEN

Postboks 6600

9296

TROMSØ

Postboks 2163

3103

TØNSBERG

Side 3
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