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Dato:
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Saksnr
11/17

29.05.2017
2016/250

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Råd for funksjonshemmede

Ågot Hammari
77 02 33 43

Møtedato
08.06.2017

Godkjenning av Råd for funksjonshemmede møtebok 25.04.2017

Administrasjonssjefens innstilling
Råd for funksjonshemmede i Kvæfjord godkjenner foreliggende møtebok fra Råd for
funksjonshemmedes møte 25.4.2017. 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 770 23000
Det er ikke innkommet merknader til foreliggende møtebok for rådet for funksjonshemmedes forrige
møte 25.4.2017 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 rettigheter i møteboka, men må eventuelt ta
form av at en sak tas opp til ny behandling. Godkjenning må avgrenses til endring i åpenbare feil og
mangler i møtebokas framstilling.

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef

Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

Saksnr
12/17

29.05.2017
2016/250

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Råd for funksjonshemmede

Årsmelding 2016: Råd for funksjonshemmede

Administrasjonssjefens innstilling
Årsmelding for råd for funksjonshemmede tas til etterretning.

Dokumenter i saken:
Årsmelding for Råd for funksjonshemmede i Kvæfjord 2016.

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef

Ågot Hammari
77 02 33 43

Møtedato
08.06.2017

ÅRSMELDING 2016 RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE
Rådet har som formål å være et rådgivende organ for kommunen i forhold til tiltak og tjenester for
mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådet skal fremme interesser og tale de
funksjonshemmedes sak. I barne-,og ungdoms-og familiedirektoratets rundskriv Q-21/2012 fremgår
det at kommunen skal ha et råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne eller annen likeverdig
representasjonsordning. Det er denne rollen vi prøver å fylle.
Rådet ble valgt for perioden 2012 – 2016, og har i 2016 bestått av følgende medlemmer:
Randi Owe – Leder
Bente Hennie Frithjofsdatter Berg – Medlem
Kristin Vonheim - Medlem
Børre Skoglund – Medlem
Ler Wah Waw - Medlem
Varamedlemmer:
Bertha Nesje
Jarle Solheim
Johan Helge Elde
Ragnhild Olsen
Lisbeth Hognestad

Helse og omsorgssjef, Ågot Hammari, har ivaretatt rådets sekretærfunksjon.

Rådet har avholdt tre møter i 2016. 20 saker har vært til behandling, resten har vært referatsaker.
PS 1 /16 Godkjenning av møtebok for Råd for funksjonshemmede
PS 2/16 Råd for funksjonshemmede prioriteringer i perioden 2016-202.
PS 3/16 Kommunereformem – orientering av status.
PS 4/16 Høring: Kommunestruktur – statusbilde for Kvæfjord kommune.
PS 5/16 Rapportering på helse og omsorgsplanens tiltaksplan 2014 – 2020.
PS 6/16 Orienteringssak Framtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet.
PS 7/16 Orienteringssak om demenstilbudet i Danmark og nederland.

PS 8/16 Referatsaker
PS 9/16 Høring inntektssystemet.
PS 10/16 Godkjenning av Råd for funksjonshemmede møtebok.
PS 11/16 Årsmelding for Råd for funksjonshemmede i Kvæfjord.
PS 12/16 Orientering om status Helsehus.
PS 13/16 Kommunereformen – orienteringssak.
PS14/16 Referatsaker.
PS 15/16 Godkjenning av møtebok.
PS 16/16 Høring: budsjett og økonomiplan2017 – 2020
PS 17/16 Orienteringssak: Kvæfjord kommunes praktisering av ordningen med brukerstyrt personlig
assistanse (BPA)
PS 18/16 Orienteringssak: Parkeringstillatelse for forflytningshemmede.
PS 19/16 Orienteringssak: Den nye vergemålsloven og kommunenes samarbeid med verger.
PS 20/16 Referatsaker.
Det har vært 27 saker referert i 2016

Det har kommet få saker til behandling, og møtene har i hovedsak bestått av informasjon om
kommunens tilbud til rådets målgruppe. Saken om BPA har blitt med over i 2017, og det samme for
Helsehuset. Rådet informeres om planer, kursvirksomhet og nybrottsarbeid som gjøres i kommunen.
Vi har hatt, og har, en intensjon om fortsatt å styrke arbeidet ( jf. rundskriv A-28/2007) «Om lov om
råd eller anna representasjonsordning i kommuner og fylkeskommuner for mennesker med nedsatt
funksjonsevne m.m».
Ingen fra rådet møtte på fylkeskonferansen i Tromsø i vinter, men informasjon fra konferansen vil bli
tilsendt leder. Vi har en jobb å gjøre i forhold til skolering innenfor dette rådsarbeidet, men tid til
dette er et knapphetsgode.
Randi Owe

87893
88732

Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

29.05.2017
2016/250

Saksnr
13/17

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Råd for funksjonshemmede

Ågot Hammari
77 02 33 43

Møtedato
08.06.2017

Befaring: Inko, avdeling Borkenes

Administrasjonssjefens innstilling
Befaring og informasjon om virksomheten på INKO, avdeling Borkenes tas til orientering.

Saksopplysninger
Utdrag fra møtebok 25.4.2017 - forslag til neste møte: Befaring på INKO, avdeling Borkenes

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef

Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

30.05.2017
2016/941

Saksnr
14/17
14/17
16/17
23/17

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Eldrerådet
Råd for funksjonshemmede
Levekårsutvalget
Kommunestyret

Marit Blekastad
77023336

Møtedato
08.06.2017
08.06.2017
07.06.2017
22.06.2017

Kommunal forskrift om kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem

Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord kommunestyre vedtar kommunal forskrift om kriterier for tildeling av langtidsopphold i
sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester slik som vist i vedlegg til
saken.

Vedlegg:
Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt
tilrettelagt for heldøgns tjenester.
Dokumenter i saken:
- Prop. 99L (2015-2016) «Endring i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og
omsorgstjenesteloven...» med innstilling 372L til Stortinget fra HOD
- LOV-2016-06-17-45 Endringslov til Pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og
omsorgstjenesteloven (rett til opphold i sykehjem....)
- HOD 24.06.16 Brev om «Lovendring om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig...»
(refsak; LEV 45/16, ELD 27/16, RFF 25/16).
Saksopplysninger
Pasienter har rett til sykehjemsplass eller opphold i tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns
tjenester dersom et slikt opphold etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste kommunale
tilbudet som kan sikre pasienten nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester. For å tydeliggjøre
dette, er rettigheten presisert i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1e første ledd og helse- og
omsorgstjenestelovens § 3-2a første ledd. Dette er en presisering av tidligere gjeldende rett, og trådte i
kraft 1.6.2016.

Samtidig ble kommunene pålagt å utarbeide kommunale kriterier for tildeling av langtidsplass og for
ventelister, og nedfelle disse i en lokal forskrift. Pasienter og brukere som vil være best tjent med et
langtidsopphold, men der kommunen vurderer at vedkommende kan bo hjemme med forsvarlige
tjenester, omfattes av forskriften og settes på venteliste. Dette innebærer at også disse har rett til et
vedtak. Kommunene er gitt frist til 1.juli 2017 til å utarbeide kriteriene, gjennomføre høringer og vedta
lokal forskrift knyttet til kommunale kriterier for tildeling av langtidsopphold og ventelister.
Forskrift med nasjonale kriterier for tildeling av langtidsopphold vil først innføres på et senere tidspunkt
når det er høstet erfaringer med kommunale kriterier og forsøket med statlig finansiering av
omsorgstjenestene.
Kvæfjord har samarbeidet med Harstad kommune i utarbeidingen av kriterier for langtidsplass og
venteliste til den kommunale forskriften. Arbeidsgruppa har vært sammensatt av ansatte fra
administrasjonen, enhetsledere og en representant fra hvert av de kommunale eldrerådene. Prosessen med
utarbeiding av kommunal forskrift har vært annonsert i Harstad Tiende, og forskriftsutkastet ble lagt til
høring på kommunens hjemmeside. Det kom ingen innspill på forskriftsutkastet til Kvæfjord kommune.
Vurderinger
Retten til sykehjemsplass er ikke en endring av tidligere rettighet, men en presisering i lovs form. At
kriteriene for tildeling av langtidsplass nedfelles i en lokal forskrift, kan imidlertid bidra til å tydeliggjøre
denne retten både for kommunens innbyggere, ansatte og politikere. Det framgår også klart av
forskriftsutkastet at andre tjenestetilbud på lavere nivå i omsorgstrappen skal være utprøvd og/ eller
vurdert før en pasient tildeles langtidsplass. Kravet om å utarbeide venteliste vil være både en
kvalitetssikring av dagens inntaksarbeid, et grunnlag for rapportering internt og eksternt og dermed et
grunnlag for langsiktig planlegging av helse- og omsorgstjenestene.
Samarbeidet med Harstad innebar en diskusjon og avklaringer rundt kriteriene og prosessen fram mot
endelig forskrift. Utformingen av selve forskriften er noe ulik i Kvæfjord og Harstad grunnet ulikt
organisert tjenestetilbud i de to kommunene. Kvæfjord har som kjent to sykehjem med langtidsplasser, og
to bosentra med heldøgns tjenester. Begge typer tilbud tildeles ut ifra søkernes helse- og omsorgsbehov.
På sykehjem får pasientene dekket sine helse- og pleiemessige behov etter løpende vurdering, og betaler
vederlag ut ifra den enkeltes pensjonsinntekt. På bosentrene innvilges tjenestene etter individuell
vurdering og nedfelles i egne vedtak. Beboerne betaler husleie i henhold til egne husleiekontrakter.
Sykehjemmene er hovedsakelig et helse- og omsorgstilbud til eldre med et stort pleie- og omsorgsbehov,
og det er svært sjelden at personer under 67 år har vært tildelt langtidsplass. De to bosentrene har
hovedsakelig vært et tilbud til personer med utviklingshemming selv om også de har vært benyttet til
andre med store omsorgsbehov. Også her er snittalderen nå over 67 år. Kvæfjord kommune har fortsatt
mange gjenlevende vertskommuneinnbyggere som blir eldre og mer pleietrengende, så vi anser at
bosentrene, i alle fall i de nærmeste årene, primært vil være for personer med utviklingshemming.
Kriteriene i lokal forskrift gjelder både for sykehjemmene og bosentrene.

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef

Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem
eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.
Hjemmel: Fastsatt av Kvæfjord kommunestyre 22.juni 2017 med hjemmel i lov 2.juli 1999 nr 63 om pasient- og
brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) § 2-1e og lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og
omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2a.

§ 1 Formål
Formålet med forskriften er å gi kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende
bolig særlig tilrettelagt for heldøgns tjenester, som hovedregel til personer over 67 år. Forskriften skal
bedre rettsstillingen til pasienter, og bidra til en bedre forutsigbarhet i tildelingsprosessen.

§ 2 Virkeområde
Forskriften gjelder for alle som bor eller oppholder seg i Kvæfjord kommune og som har behov for
langtidsopphold i sykehjem eller bolig med heldøgns omsorg særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.

§ 3 Definisjoner
Sykehjem
 Sykehjem er en institusjon etter helse- og omsorgstjenesteloven og er et tilbud for personer
med behov for omfattende helse- og omsorgstjenester.
 Langtidsplass i sykehjem er et varig tilbud for personer med heldøgns helse- og omsorgsbehov.
Bolig med heldøgns omsorg
 Bolig med heldøgns omsorg (BHO) er en tilrettelagt bolig for ulike målgrupper som har et
hjemmebasert tjenestetilbud. Boligen har tilgang til helsepersonell hele døgnet.
 BHO kan være et varig tilbud for personer med heldøgns helse- og omsorgsbehov.

§ 4 Tjenesten langtidsopphold i sykehjem eller bolig med heldøgns omsorg
Kommunen har institusjonsplasser i form av sykehjem som er tilrettelagt for personer som har behov
for døgnkontinuerlig behandling og omsorg. Opphold i skjermet avdeling på sykehjem forutsetter at
spesielle behov foreligger.
Ektefelle/samboer kan bo sammen med pasient i sykehjem om ektefelle/samboer tilfredsstiller kriterier
for tildeling av langtidsopphold og hvor det er faglig forsvarlig.
Pasienter i bolig med heldøgns omsorg får bo i omgivelser som er tilrettelagt for deres spesielle behov,
og får behandling og omsorg av helsepersonell med nødvendig kompetanse. Boligene har fast,
stasjonær bemanning som skal sikre stabilitet og trygghet for de som bor der. Tjenester tildeles ut fra
individuell vurdering.

§ 5 Kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller bolig med heldøgns omsorg
Pasient har rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester
dersom dette etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste tilbudet som kan sikre pasienten
nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester.
Laveste effektive omsorgsnivå (LEON) legges til grunn ved tildeling av tjenester. Tjenester på et lavere
nivå skal være vurdert før langtidsopphold tildeles. Pasient må ha et varig behov.
Det gjøres en helhetlig vurdering av søkers behov:
 Funksjonsnivå, egenomsorg, helsetilstand, familiesituasjon og bolig
 Hjelpemidler og velferdsteknologiske løsninger
 Andre relevante tiltak som tidsbegrenset vurderingsopphold i institusjon, dagtilbud, utvidet
hjemmetjenester og bedre tilrettelegging i hjemmet skal på forhånd være utprøvd og/eller
vurdert









Oppdatert IPLOS (data som beskriver ressurser og bistandsbehov til personer som søker om
eller mottar pleie- og omsorgstjenester)
Kartlegging av pårørende/nettverk
Opplysninger fra pasient og fra pårørende/verge etter samtykke
Medisinske opplysninger og diagnoser fra fastlege og/eller sykehus
Hovedkriteriet for tildeling av langtidsopphold i sykehjem er at pasient har behov for helse- og
omsorgstjenester som er slik at andre tjenester ikke gir pasient forsvarlig helsehjelp
Der det ikke foreligger et sosialt nettverk eller offentlig hjelp som kan kompensere for pasients
funksjonstap i eget hjem, kan dette gi grunnlag for langtidsplass i sykehjem eller bolig med
heldøgns omsorg
Langtidsplass i sykehjem er som hovedregel forbeholdt personer over 67 år

§ 6 Endring av pasientens situasjon
Omgjøring av vedtak kan gjøres dersom søkers situasjon endrer seg.
Ved vesentlig endringer i helsetilstand og behov, kan pasient flyttes til annet tilbud innen samme
omsorgsnivå.
Ved vesentlig bedring av funksjon kan pasient i langtidsopphold overføres til annet omsorgsnivå der
dette vurderes forsvarlig.

§ 7 Venteliste
Dersom søker fyller kriteriene og er best tjent med langtidsopphold, men kan få forsvarlige helse- og
omsorgstjenester i hjemmet og/eller korttidsopphold i påvente av langtidsopphold, skal kommunen
sette søker på venteliste dersom det ikke er ledig plass.
Ved ledig plass innenfor rett målgruppe skal alle pasienter på venteliste vurderes på lik linje med nye
søkere. Ved ledig plass skal den med størst behov prioriteres.
Personer som står på venteliste skal få nødvendige tjenester for å sikre forsvarlig helsehjelp i
ventetiden.
Ved endring av helsetilstand og/ eller andre vesentlige forhold i ventetiden skal det gjøres ny vurdering
og prioritering.

§ 8 Saksbehandling, vedtak og klagerett
Tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller bolig med heldøgns omsorg skjer på bakgrunn av søknad,
helseopplysninger og vurdering av behov, jmf § 5.
Det fattes enkeltvedtak. Enkeltvedtak kan påklages innen 4 uker.

§ 9 Egenandel
Pasient i sykehjem betaler egenandel for tjenester og opphold som følger av Forskrift om egenandel for
kommunale helse- og omsorgstjenester av 16. desember 2011 nr 1349.
Pasient i bolig med heldøgns omsorg betaler husleie og egenandel for ulike tjenester.

§ 10 Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft 1.juli 2017.

PS 15/17 Referatsaker

Fra: noreply@regjeringen.no
Sendt: 16.05.2017 14:55:52
Til: June Helen Gjertsen
Kopi:
Emne: Takk for høyringssvaret til Høyring om "En mer effektiv og fremtidsrettet hjelpemiddelformidling – for økt
deltakelse og mestring"
Vedlegg: PS sak 10.pdf
Referanse:
17/649
Høyring om "En mer effektiv og fremtidsrettet hjelpemiddelformidling – for økt deltakelse og
Høyring:
mestring"
Levert:
16.05.2017 14:55
Svartype:
Med merknader
Kontakt
Kvæfjord kommune
avsendar:
Kontaktperson: June H Gjertsen
Kontakt-ejune.helen.gjertsen@kvafjord.kommune.no
post:
Kvæfjord råd for funksjonshemmede - PS sak 10/17 - Høringsuttalelse formidling av hjelpemidler
Tittel:
til funksjonshemmede
Uttalelse:
Kvæfjord råd for funksjonshemmede behandlet i møte 25.04.17 overnevnte sak som følger vedlagt.
Vedlegg:
PS sak 10.pdf (357,62 KB)

PS sak 10/17 – Høringsuttalelse formidling av hjelpemidler til
funksjonshemmede
Saksprotokoll i Råd for funksjonshemmede – 25.04.2017
Omforent forslag til vedtak:
1. Forslaget om at formidling av hjelpemidler til funksjonshemmede skal overføre viktige oppgaver,
rettigheter, finansiering og faglig formidling fra staten til kommunene må avvises.
Leder i Rådet for funksjonshemmede foreslår:
«Kvæfjord kommune mener retten til hjelpemidler fortsatt skal ligge i folketrygden med et statlig

finansieringsansvar og et nasjonalt formidlingssystem for faglig rådgivning og utlån av hjelpemidler.
Dette vil sikre funksjonshemmede tilgang til nødvendige hjelpemidler på alle livsområder slik at
grunnleggende menneskerettigheter blir ivaretatt.
Retten til hjelpemidler må ikke være avhengig av geografisk bosted og kommuneøkonomi. Staten bør
forbedre hjelpemiddelformidlingen ved å styrke kommunens ergoterapitilbud og rehabilitering, utvikle
bedre ikt- løsninger og gjøre forenklinger.
At innbyggere, gjennom folketrygden, er sikret hjelpemidler som kompenserer for
funksjonsnedsettelse vil ha betydning for et levende lokaldemokrati der alle kan delta»
2. Rådet for funksjonshemmede i Kvæfjord oversender høringsuttalelse til
svar.regjeringen.no/nn/register horingsuttalelse/H2539843
3. Rådet for funksjonshemmede i Kvæfjord ber formannskapet eller kommunestyret i Kvæfjord om å
avgi høringsuttalelse på Ekspertutvalgets rapport «En mer effektiv og fremtidsrettet
hjelpemiddelformidling», med høringsfrist 21.mai 2017.

Vedtak:
-Enstemmig vedtatt.

Rett utskrift:
Borkenes, 27.04.2017

Ruth-Lise H. Olsen

Fra: Tom Strande (Tom.Strande@kvafjord.kommune.no)
Sendt: 08.05.2017 13:24:42
Til: Ågot Hammari
Kopi: Ann-Harieth Stien; Marit Blekastad
Emne: Møte
Vedlegg:
Hei.
Rus og psykiatritjenesten har hatt møte med helsestasjonen og politiet. Bakgrunnen for møtet var at politiet har et
program gående for ungdommer (opp til 23 år) som er domfelt, for besittelse av illegale rusmidler. Programmet
går ut på jevnlige samtale og urinprøver over en tidsperiode på 12 mnd. Politiet ønsker et samarbeid med
helsestasjonen i kommunen. De vil at helsestasjonen gjennomfører samtalene og urinprøvene. Hvis personen
gjennomfører programmet vil ikke dommen bli ført opp på vandelsattesten. Helsestasjonen har sagt ja til dette
samarbeidet. I disse sakene vil helsestasjonen også samarbeide med rus og psykiatritjenesten, noe vi har sagt ja
til.
Med hilsen
Tom Strande
Ruskoordinator Kvæfjord kommune
Telefon: 77023335, mob: 41406418
E‐post: tom.strande@kvafjord.kommune.no

Årsberetning for 2016
Kvæfjord Frivilligsentral

Innhold
Sammendrag
Sentralens formål
Måloppnåelse
Aktiviteter
Frivillige og brukere
Rapporter og møter
Økonomi

Sammendrag
Det har vært nok et aktivt år for Kvæfjord Frivilligsentral.
En økende del av tiden går til fellesaktiviteter og møteplasser.
Økonomisk sett er sentralens årsresultat et overskudd på 120 121,Økonomiplanlegging og økonomistyring har vært god.
I stor grad har sentralen nådd sine arbeidsmål i løpet av 2016

Sentralens formål
Kvæfjord Frivilligsentral er en stiftelse som har som formål å være koordinator og
tilrettelegger for gjennomføring av frivillig innsats i Kvæfjord i henhold til KUDs
(Kulturdepartementet) retningslinjer. Innsatsen skal være et supplement til kommunens
profesjonelle tjenester, og rettes mot hele kommunen. Frivillighetsarbeidet kan også være en
møteplass for samhandling mellom flyktninger i Kvæfjord og befolkningen for øvrig.
Sentralenes innsats skal ikke på noe område være en del av eller erstatning for det offentlige
hjelpeapparat, men kun være et supplement og en støttefunksjon. Sentralen skal først og
fremst bidra til å ivareta og stimulere de friske ressurser hos enkeltmennesker og
lokalsamfunn.

Sentralens styre og status
Sentralen er en selvstendig stiftelse.
Det er ikke solgt andeler i 2016
Daglig leder, Hanne Thin Markussen, er tilsatt i 100 % stilling.
Kontoret er lokalisert i Servicebygget.

Kvæfjord kommune
Lions Club Kvæfjord
Pensjonistforeningen i Kvæfjord
Ungdomslaget Varden
Kvæfjord Eiendom
Sanitetsforeningen i Kvæfjord
Kvæfjord Historielag
Mental Helse Kvæfjord
Kvæfjord Kystlag
Kvæfjord lokallag av NFU
Kvæfjord Revmatikerforening
Ul Fram

50
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Styret har bestått av

Vara til styret har vært:

Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Ole Martin Kristiansen
Liv R. Hovet
Karl Stenhaug
Torgeir Jensen
Ågot Hammari

andeler
andel
andel
andel
andel
andel
andel
andel
andel
andel
andel
andel

Hilda Nygård
Øystein Heide
Marit Blekastad

( personlig vara for Ågot Hammari)

Valgkomite for 2016
Kjell Nymoen, leder
Hanne Thin Markussen
Arnfinn Strand
Valgt for 1 år

Måloppnåelse
Aktivitetsplan utarbeidet. Siden sist er fast innslag på styremøter,
Styret mener at mål og prioriteringer er fulgt opp av daglig leder.

Aktiviteter gjennom året
Sentralen er i mange sammenheng et servicekontor som hjelper folk videre til det offentlige
tjenesteapparatet eller til det private markedet.

Aktiviteter for eldre i institusjon:
Det har vært gjennomført 2 bussturer, 2 konserter og karensk julefeiring på aktivitetssenteret,
feiringen er et samarbeid med sentralen og bosatte karenere.
Musikkafe på Kvæfjordheimen 1.g pr mnd, og 2 konserter på Boas.
17 frivillige.
Resturantaften
I januar fant det årlige arrangementet for seniorer i Kvæfjord sted. 4 fra Røde Kors, og 5 fra
Lions stilte opp. 70 gjester.

Den kulturelle spaserstokk.
Sammen med kommunen har frivilligsentralen i oppgave å arrangere den kulturelle
spaserstokk. I 2016 hadde vi 2 ulike arrangement knyttet opp til den kulturelle spaserstokken.

Småbarns treff
Frivilligsentralen har i løpet av året hatt samarbeid med diakon om småbarns treff på
menighetshuset hver torsdag i 2016, men på grunn av lite oppmøte ble det i oktober et
opphold.
Det har vært besøk av helsesøster, tannpleier, bibliotekar, bæresjalteknikker, og søvnforsker.
Treffet har gjennom året vært benyttet av både fastboende og familier fra Borkenes mottak.
2 frivillige.
Bli med i fjæra
Strandryddedagen var Norges største kollektive ryddedugnad. Dugnaden ble arrangert av Hold Norge
Rent med støtte fra Miljødirektoratet, organisert av Sør Troms regionråd, og Frivilligsentralen tok
organiseringen av dette etter ønske fra Kvæfjord Kommune.
233 stk var med på rydding, 129 sekker ble fylt, og 36, 75 km strandlinje ryddet.

Leksehjelp
Leksehjelp på Borkenes skole hver tirsdag (følger skoleruten), et samarbeid mellom
Frivilligsentralen i Kvæfjord og Harstad Røde Kors for skoleelever fra 5. til 10. klassetrinn, har
hatt god oppslutning i 2016. 4 frivillige og et snitt på 40 elever.
Kvæfjord Kommune har gitt tilskudd for å dekke utgifter til frukt og drikke til elevene.

Leksehjelp for bosatte flyktninger:
I 2016 har vært leksehjelp for flyktninger bosatt i kommunen hver torsdag i skoleåret. Dette
er et samarbeid mellom Kvæfjord Frivilligsentral, Harstad Røde Kors og kommunens kultur- og
oppvekstkontor. 6 frivillige.
Tv- aksjon
Årets tv- aksjon, med innsamling av penger til Røde Kors, ble organisert av Frivilligsentralen
Brannvern: Daglig leder ved Frivilligsentralen har i 2016 hatt brannvernlederansvar på Boas.
Det har vært gjennomført brannvernrunde på bygget 1. gang pr. mnd.
Rapporter og møter
Styret har hatt 6 styremøter i 2016. Styret får på hvert styremøte rapport om hva som har
hendt siden sist og om økonomi i forhold til budsjett.
Årsmøte ble holdt 25. april 2016. På årsmøtet ble Frivillighetsprisen 2015 i Kvæfjord utdelt
til Astrid Jensen.
Transportordning for funksjonshemmede
Frivilligsentralen er mellomleddet for kommunen og transportselskapet.
Prosjekt «Sunn aldring og aktive eldre»
Frivilligsentralen søkte i januar 2015 i samarbeid med Kvæfjord kommune om midler fra
Helsedirektoratet til et prosjekt som skulle ta sikte på å skape møteplasser for seniorer i
bygda. Vi fikk avslag først, men så i oktober fikk vi innvilget 150 000,Dette overførtes til 2016.
Vi hadde 9 temaforedrag med 26 frivillige, genererte 80 timer og har samlet ca. 400 tilhørere
til disse.
Etablert nærmiljøkafe, mandager med 2 frivillige,

ca. 270 som har vært innom gjennom hele året.
Gjennomføring av Eldredagen sammen med Eldrerådet, datakurs for 15 seniorer.
Økonomi
Inntekter i år er kr 600 862,Det er kr 27 862,- høyere enn budsjett.
Driftsutgifter i 2016 har vært kr 274 916,71 det er 145 266,71 høyere enn budsjett.
Renteinntekter for 2016 er på 2416,Årsresultatet har et overskudd på 25 908,Egenkapital i utgangen av 2016 er 686 569,- av dette er kr 61 000,- bundet.
Kortsiktig gjeld/leverandørgjeld ved utgangen av 2016 er 55 472,-

Det bekreftes med dette at forutsetningen for fortsatt drift er til stede. Styret mener at
arbeidsmiljøet er tilfredsstillende. Det har ikke vært ulykker i 2016. Stiftelsen forurenser ikke
det ytre miljø. Stiftelsen har fulgt retningslinjene fra KUD og retningslinjer for Kvæfjord
Frivilligsentral.
Stiftelsen mener at regnskapet gir en rettvisende oversikt over virksomhetens utvikling og
resultat, samt dets stilling.
Styret mener at måloppnåelse i forhold til aktivitetsplan 2016 er oppnådd.

Årsmelding og regnskap for 2016 vil bli sendt til KUD og Brønnøysundregistrene innen
fristene.

Borkenes …………….

Fra: Kvæfjord Frivilligsentral (frvkvefjord@gmail.com)
Sendt: 08.05.2017 08:50:17
Til: Ågot Hammari
Kopi:
Emne: årsmelding
Vedlegg: image001.jpg;image002.jpg;Årsmelding 2016.docx
Hei
Sender som avtalt årsmelding fra 2016

Med vennlig hilsen

Hanne Thin Markussen
Daglig Leder
Kvæfjord Frivilligsentral
Tlf 41569942

Fra: Kvæfjord Frivilligsentral (frvkvefjord@gmail.com)
Sendt: 20.04.2017 08:29:19
Til: Torbjørn Larsen
Kopi: Merete Hessen; Ågot Hammari
Emne: Tilskudd 2017
Vedlegg: image005.jpg;image006.jpg;Aktivitetshuset Mylder.docx
Hei
Fikk i dag mail om tilskudd fra helsedirektoratet på 195 000,‐
( søkte på 290 00)
Sender med prosjektbeskrivelsen
I korte trekk er det et aktivitetshus her nede, søkte med tanke på å ha baklokalene i bruk.

Med vennlig hilsen

Hanne Thin Markussen
Daglig Leder
Kvæfjord Frivilligsentral
Tlf 41569942

Aktivitetshuset Mylder
Frivilligsentralen i Kvæfjord
Om prosjektet.
Vi vil skape en levende møteplass hvor aktiviteter kan samles under et tak. Hvor aktiviteter
kan foregå på tvers av alder, nasjonalitet og samfunnsgrupper.
Mylder – en myldrende plass hvor det skjer mye på en gang, eller fritt oversatt;
En mengde (levende vesener) i bevegelse
I kommunen finnes ikke lignede tilbud, men kommunen har lag/foreninger, og mange
ildsjeler som står på for bygda og arrangement. Et senter hvor aktivitet tilpasset alle aldre, et
myldresenter som kan romme aktiviteter som kan gjennomføres på tvers av kulturer,
generasjoner og livsperioder vil kunne styrke frivilligsentralens rolle i kommunen.
Samle tiltak som for seniorer fremmer relasjoner og motvirker ensomhet. Skape for de eldre et
aktivt liv, møteplass og sosialt felleskap.

1. Bakgrunn
Til grunn for prosjektet ligger fokus på folkehelse, og teori om at økt aktivitet og fysisk
aktiviteter kan bidra til å motvirke ensomhet, passivitet og forhindre sosial tilbaketrekking.
Ifølge Regjeringen vil de jobbe for å styrke det forebyggende helsearbeidet. Psykisk helse skal få en
større plass i folkehelsearbeidet, arbeidet med livsstilsendring skal få en ny og mer positiv vinkling, og
vi vil utvikle en ny og moderne eldrepolitikk som retter oppmerksomheten mot betydningen av aktiv
aldring.

I følge helseforskning http://helseforsking.hisf.no/?p=573 er ensomhet et alvorlig
samfunnsproblem, mener en gruppe forskere tilknyttet Høyskolen i Hedmark og Sogn og
Fjordane. Så mye som 76 % av eldre kroniske syke føler seg ensomme.
Vi leser stadig at ensomhet er den nye folkesykdommen, og nordmenn skiller seg mer, flytter
oftere og flere bor alene. Ensomhet rammer spesielt de unge og de eldste. Ofte er menn, som
har blitt pensjonister en utsatt gruppe, fra yrkesaktiv og til denne nye livssituasjonen hvor de
går fra aktiv til rolig i arbeidslivet. Da forsvinner også mye av den daglige kontakten med
kollegaer som ikke nødvendigvis er venner i det private.
Ikke alle av dem er uorganisert, altså ikke tilhørighet i organisasjonslivet. I den nye
tilværelsen som pensjonister vil de ikke påta seg faste forpliktelser.

2. Formål
Formålet vil være å skape en nærmiljøarena for å frambringe aktiviteter for grupper som står i
fare for å oppleve ensomhet passivitet og sosial tilbaketrekking, fortrinnsvis eldre, i et
felleskap. Ikke alle vil være del av et organisert felleskap, men komme til en plass for å bare
være.
3. Mål
Vi ønsker å skape et samlingspunkt hvor små grupper, eller større samlinger kan møtes,
Frivilligsentralen er en nøytral arena for alle grupper i kommunen. Nærhet både i form av
felleslokalitet og samarbeid med Møteplass og Psykiatritjenesten i kommunen, og nytten av at
Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet
gjør prosjektet til en arena som flere av lavterskelbrukerne, flyktninger som vi tilbyr
leksehjelp og kommunens innbyggere også kan nærme seg i trygge omgivelser.
Mennesker flest trenger fellesskap for å få bekreftet verdighet og aksept. Å bli utstøtt rammer
derfor det mest grunnleggende menneskelige — behovet for å høre til, dette fellesskapet vil vi
med dette prosjektet prøve å skape.

3.1 Delmål
Det skal bygges opp et aktivitetsarena for ulike typer aktiviteter hvor deltagelse skjer etter
interesse og kunnskap. Men også mulighet for å belære seg nye ferdigheter og dele med andre
av sine ferdigheter. Å fremme psykisk helse gjennom aktivitet og hyggelig samvær, gratis
lavterskeltilbud, uansett kulturell eller sosial bakgrunn.

4. Organisering
Prosjekt er tilknyttet Kvæfjord Frivilligsentral, Servicehuset ved daglig leder og driftsstyre.
Prosjektets samarbeidsgruppe vil bestå av koordinator, tre frivillige, representant fra Helse og
omsorg, Kvæfjord Kommune, Eldrerådet i kommune, Sanitetsforeningene i kommunen og
Frivillige fra Røde Kors.
Daglig leder for frivilligsentralen vil ha hovedansvar for etablering og oppfølging og
gjennomføring.
Ressurser
 Koordinatorstilling 50-100 %
 Ca. 10-20% stilling i Kvæfjord Frivilligsentral.
 Frivillig innsats; ca 30 frivillige og deltagerne selv
 Lokaler og utstyr stilles til disposisjon av kommunen.

5. Gjennomføring av aktiviteter
Prosjektperioden vil bli Mars 2017- nov 2017.
Sosialt gode nettverk kan være med å forebygge ensomhet. Vi ønsker å tilby et tilbud i
nærmiljøet og legge til rette for at flere kan delta i sosiale aktiviteter, og prøver med å legge til
rette med disse aktivitetene å nå målene vi har satt.
Nærmiljøkafe/aktivitetsarena - åpent på dagtid og en kveld pr 14 dag,
Tilbudet vil være et lavterskeltilbud og inkluderende for alle samfunnsgrupper og alderstrinn.
Med å etablere veiledningsgrupper innenfor de ulike aktivitetene og dermed kunne danne
grupper med tegning/maling/ håndarbeid/data/historiefortelling m.m.
Historie/språkreiser: Foredrag og diskusjonsgrupper som avsluttes med studietur, lokale
tema/reisemål eller internasjonale tema/reisemål.
Skriveverksted – her skrives historier, hendelser fra barn- og ungdomstiden, som senere kan
brukes til temakveld, «I mine Unge dager»
Internasjonal mattradisjoner, de bosatte eldste innvandrere får ivare ta sin identitet ved å lære
bort sine tradisjoner innen mat og mattradisjoner.
Høytlesing for barnehagebarn, ønsker om å knytte seniorer opp mot barnehagebarn, for lesing
og ivaretagelse av sangleker og muntlig fortellertradisjoner.
Turgrupper – lavterskeltilbud for å øke aktivitet i den aktuelle målgruppen, samarbeid med
kommunens folkehelsekoordinator.
Sang og musikk – allsangkvelder, samarbeid med musikklærere på Kulturskolen.
Foredrag – aktuelle foredrag for eldre

Nettverksgruppe
Vi vil tilbys aktiviteter enkelte kvelder (hver 14.dag), som bowling,kino, resturantbesøk,
kveldsmat på frivilligsentralen

Aktiviteter skal markedsføres gjennom media, hjemmesider, oppslag og internpost.
Hjemmesykepleien, helsestasjon og utekontakter i psykiatritjenesten skal også informere om
tilbudet.

6. Søknadsbeløp /Budsjett

Utgifter:
Lønnsutgifter med sosiale utgifter

60 000,-

Reiseutgifter, arrangementer, møter, konferanser

60 000,-

Konsulenttjenester

40 000,-

Trykkking, publikasjoner

60 000,-

Investeringer, utstyr

30 000,-

Forbruk og kontortjenester

40 000

Søknadsbeløp

290 000,-

Egenfinansiering:
Adminsitrativt Frivilligsentralen i Kvæfjord
Frivillighet genèrert i timer

kr

50 000
52 500,-

7. Om søkeren
Stiftelsen er en selvstendig organisasjon som består av frivillige lag og organisasjoner
i Kvæfjord og Kvæfjord Kommune.
Stiftelsens formål er å være et kraftsenter for koordinering, tilrettelegging og
gjennomføring av frivillig innsats i Kvæfjord i henhold til retningslinjer.
Innsatsen skal være rettet mot de som ønsker og har behov for hjelp, og de som
ønsker å gi hjelp. Det skal være et supplement til kommunens profesjonelle tjenester,
og rettes mot hele kommunen.
Frivillighetsarbeidet kan også være en møteplass for samhandling mellom flyktninger
i Kvæfjord og befolkning for øvrig. Styret handler på vegne av stiftelsen i alle saker
hvor myndighet ikke er tillagt daglig leder. Styret har ansvar for at stiftelsen drives i
samsvar med lover, forskrifter og øvrig regelverk. Styret har ansvar for at regnskap
blir revidert. Stiftelsen skal ha registrert revisor.

Prosjektleder vil jevnlig bruke prosjektgruppen aktivt i møter og dialog for samarbeid
om fremdrift, mulighet, ideer og innspill.
Referansegruppen vil være koblingen mot politisk og administrativ ledelse i
kommunen.
Prosjektet vil på sikt ha en helsefremmende og forebyggende effekt, bedret
livskvalitet og bidra til felleskap og glede. I tråd med regjeringens stortingsmelding
om å styrke det forebyggede helsearbeidet.
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