Møtebok

Kvæfjord kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Kvæfjord eldreråd
Kvæfjord rådhus, møterom 2
05.10.2017
12:30 – 15:55

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

Representerer

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

Representerer

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Helga Amdal Stensen
Patrica Ann Bendiksen

Representerer

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Marit Blekastad
Førstekonsulent/sekretær for eldrerådet
Heidi Mørk
Enhetsleder/prosjektleder velferdsteknologiprosjekt i PS 23/17
I forbindelse med godkjenning av møteboka ble det satt opp følgene nye saker:
RS 36/17 Brannsikkerhet - i anledning FN`s eldredag 1.oktober
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
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PS 20/17 Godkjenning av eldrerådets møtebok fra 08.06.2017
Saksprotokoll i Eldrerådet - 05.10.2017
Administrasjonssjefens innstilling

Eldrerådet i Kvæfjord godkjenner foreliggende møtebok fra eldrerådets møte 08.06.2017. Til å
signere møteboka velges:
1. ...............
2. ...............
Jarle Solheim foreslo (Forslag 1)
Til å signere møteboka velges:
Jakob Vaskinn
Lillian Hessen
Votering:
- Administrasjonssjefens innstilling med forslag 1 enstemmig vedtatt.

PS 21/17 Evaluering av eldredagen 2017 i Kvæfjord
Saksprotokoll i Eldrerådet - 05.10.2017
Administrasjonssjefens innstilling

Saken legges fram uten administrativ innstilling
Et omforent eldreråd foreslo (Forslag 1):
Kvæfjord eldreråd:
- har oppsummert erfaringene fra eldredagen 2017 (jfr oppdatert sjekkliste pr 5.10.2017), og er
svært tilfreds med arrangementet
- ønsker å arrangere ny eldredag til neste år og at denne legges til første onsdag i oktober
- ber om at det i forbindelse med møteplanlegging 2018 legges et eldrerådsmøte i forkant av
eldredagen
Votering:
- Forslag 1 enstemmig vedtatt
Vedtak:
Kvæfjord eldreråd:
- har oppsummert erfaringene fra eldredagen 2017 (jfr oppdatert sjekkliste pr 5.10.2017),og er
tilfreds med arrangementet
- ønsker å arrangere ny eldredag til neste år og at denne legges til første onsdag i oktober
- ber om at det i forbindelse med møteplanlegging 2018 legges et eldrerådsmøte i forkant av
eldredagen

PS 22/17 Videre finansiering av eldredagen i Kvæfjord
Saksprotokoll i Eldrerådet - 05.10.2017
Administrasjonssjefens innstilling

1. Ønsker å opprettholde feiring av den internasjonale eldredagen i Kvæfjord som et årlig
arrangement
2. Ber om at arrangementet legges inn som en fast budsjettpost fra 2018 og årene framover
Nytt pkt 3 (omforent forslag 1)

1. Ber om at kr 20.000,- avsettes til formålet i 2018
Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling med nytt punkt 3 (Forslag 1) enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Ønsker å opprettholde feiring av den internasjonale eldredagen i Kvæfjord som et årlig
arrangement
2. Ber om at arrangementet legges inn som en fast budsjettpost fra 2018 og årene framover
3.

Ber om at kr 20.000,- avsettes til formålet i 2018

PS 23/17 Orienteringssak: velferdsteknologiprosjekt i samarbeid med
Harstad og Skånland
Saksprotokoll i Eldrerådet - 05.10.2017
Administrasjonssjefens innstilling

Informasjon om prosjekt om «Utprøving og implementering av løsninger for digitalisering av
kommunale helse- og omsorgstjenester» tas til orientering.
Nytt pkt. 2- omforent forslag (Forslag 1):
Leder i Kvæfjord eldreråd Jarle Solheim deltar på oppstartsamlinga for velferdsteknologiens
ABC på Finnsnes 30.10.2017
Votering:
- Administrasjonssjefens innstilling med Forslag 1 enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Informasjon om prosjekt om «Utprøving og implementering av løsninger for digitalisering
av kommunale helse- og omsorgstjenester» tas til orientering.
2.

Leder i Kvæfjord eldreråd Jarle Solheim deltar på oppstartsamlinga for
velferdsteknologiens ABC på Finnsnes 30.10.2017

PS 24/17 Rapportering på helse- og omsorgsplanens tiltaksdel 2014-2020
Saksprotokoll i Eldrerådet - 05.10.2017
Det ble delt ut oppdatert rapportering pr 4.10.17 i møtet.
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.
Omforent forslag (Forslag 1):
Eldrerådet i Kvæfjord tar til orientering gjennomgangen av gjennomførte tiltak pr 04.10.2017
“Morgendagens omsorg i Kvæfjord” Helse- og omsorgsplan, Kvæfjord kommune, 2014-2020.
Votering:
- Forslag 1 enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1.

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.

2.

Eldrerådet i Kvæfjord tar til orientering gjennomgangen av gjennomførte tiltak pr
04.10.2017 “Morgendagens omsorg i Kvæfjord” Helse- og omsorgsplan, Kvæfjord
kommune, 2014-2020.

PS 25/17 Orientering om Helsehus i Kvæfjord
Saksprotokoll i Eldrerådet - 05.10.2017
I forbindelse med orienteringen ble det informert om at åpent møte om helsehus er utsatt til
19.oktober.
Administrasjonssjefens innstilling
Den framlagte orienteringen om nytt Helsehus i Kvæfjord tas til orientering.
Nytt omforent forslag (Forslag 1):
Eldrerådet har møte 5.10.17 fått ny orientering om Helsehus. Eldrerådet viser til tidligere vedtak
i ELD-sak 8/17, og står fast på tidligere vedtak.
Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling + forslag 1 enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Den framlagte orienteringen om nytt Helsehus i Kvæfjord tas til orientering.

2.

Eldrerådet har møte 5.10.17 fått ny orientering om Helsehus. Eldrerådet viser til tidligere
vedtak i ELD-sak 8/17, og står fast på tidligere vedtak.

PS 26/17 Referatsaker
Saksprotokoll i Eldrerådet - 05.10.2017

RS 26/17 Program for Eldrerådskonferansen 2017
RS 27/17 Årsmelding for eldrerådet i Kvæfjord 2016
RS 28/17 Felles regionalt oppstartsmøte for Aktivitetsvenn
RS 29/17 Sansehagen i Kvæfjord
RS 30/17 Samarbeidsavtale, pårørende skolen- signert avtale
RS 31/17 Flere dagsenterplasser
RS 32/17 Lov om eldreråd
RS 33/17 Tilskudd 2017, frisklivstilbud
RS 34/17 Innvilgelse tilskudd 2017 Plan hab-rehab i samarb. m Harstad
RS 35/17 Statlig TT- ordning
RS 36/17 Brannsikkerhet - i anledning FN`s eldredag 1.oktober

Møtet hevet kl. 15:55
Referent Marit Blekastad
Rett utskrift:
Borkekens, 10.10.2017
Ruth-Lise H. Olsen

