Møteinnkalling

Kvæfjord kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Kvæfjord Eldreråd
Kvæfjord rådhus, møterom 2
13.02.2018
09:30

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
Kåre Bakken
Patrica Ann Bendiksen

Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Varamedlem
Medlem
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Representerer

Saksnr

Innhold

PS 1/18

Godkjenning av eldrerådets møtebok fra 21.11.2017

PS 2/18

Orientering om Kvæfjord folkeverksted

PS 3/18

Orientering om Ungdata-undersøkelsen

PS 4/18

Budsjettoppfølging med fokus på skoleutbygging og helsehus

PS 5/18

Kontakt på tvers av aldersgrenser - oppfølgingssak

PS 6/18

Årsmelding for Kvæfjord eldreråd 2017

PS 7/18

Referat sak

RS 1/18

Høring- Endring av retningslinjene til transporttjenesten for
funksjonshemmede

RS 2/18

Tilsagnsbrev -”Frie midler” 2018 fra Utviklingssenter for sykehjem og
hjemmetjenester, USHT Troms

RS 3/18

Rapport prosjekt «Frie midler» ÅR 2017

RS 4/18

Informasjon vedrørende kommunens plikt til å melde inn opplysninger
til kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

RS 5/18

Brev til kommunene – Et aldrende samfunn har også et
folkehelseperspektiv

RS 6/18

Årets fellesmøte for eldrerådene i Sør-Troms 2018 - Foreløpig info

RS 7/18

Oppfølging av vedtak i Kvæfjord eldreråd 2017

RS 8/18

Støtte til innkjøp av el-sykkel på BOAS

PS 8/18

Årets fellesmøte for eldrerådene i Sør-Troms 2018 - Foreløpig info
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

02.02.2018
2018/186

Saksnr
1/18

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Eldrerådet

Marit Blekastad
77023336

Møtedato
13.02.2018

Godkjenning av eldrerådets møtebok fra 21.11.2017

Administrasjonssjefens innstilling
Eldrerådet i Kvæfjord godkjenner foreliggende møtebok fra eldrerådets møte 21.11.2017. 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 21.11.2017. 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
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

Saksnr
2/18
2/18

02.02.2018
2018/186

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Eldrerådet
Ungdomsråd

Marit Blekastad
77023336

Møtedato
13.02.2018
13.02.2018

Orientering om Kvæfjord folkeverksted

Administrasjonssjefens innstilling
Planene om å etablere et folkeverksted i Kvæfjord tas til orientering.

Dokumenter i saken:
Frode Eldevik vil gi en orientering om planene for folkeverksted i Kvæfjord i møtet.

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

Saksnr
3/18
3/18

2.2.2018
2017/1369

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Ungdomsråd
Eldrerådet

Tor Anders Markussen
77023193

Møtedato
13.02.2018
13.02.2018

Orientering om Ungdata-undersøkelsen 2018

Administrasjonssjefens innstilling
Felles eldreråd og ungdomsråd tar informasjon om Ungdata-undersøkelsen 2018 til orientering.

Saksprotokoll i Ungdomsråd - 13.02.2018
Førstekonsulent Tor-Anders Markussen orienterte om planer for Ungdata-undersøkelsen 2018.
Administrasjonssjefens innstilling
Felles eldreråd og ungdomsråd tar informasjon om Ungdata-undersøkelsen 2018 til orientering.
Forslag til vedtak:
Ungdomsrådet tar informasjonen om Ungdata-undersøkelsen 2018 til orientering.
Votering:
Forslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Ungdomsrådet tar informasjonen om Ungdata-undersøkelsen 2018 til orientering.

Dokumenter i saken:
1. Lov om folkehelse
2. Levekårsutvalget dato 22.11.2017 (RS 35/17) «Folkehelseoversikt med Ungdata-undersøkelse»
3. Levekårsutvalget dato 27.11.2013 (PS 70/13) « Ungdataundersøkelse»
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Saksopplysninger
Kvæfjord kommune og KorusNord etablerte våren 2013 et samarbeid rundt Ungdata-undersøkelsen, en
levekårsundersøkelse for ungdom i alderen 13-18 år.
Første undersøkelse ble foretatt mars 2014. Neste undersøkelse vil foregå i tidsrommet 5.- 9. mars 2018.
Ansvarlig for undersøkelsen er Helsestasjonen samt Kultur- og oppvekstkontoret i Kvæfjord kommune i
samarbeid med grunnskolene på Borkenes og Flesnes. Fra KorusNord følges arbeidet opp av Trude
Allmen i samarbeid med NOVA`s Vegard Svagård og disse bistår med informasjon overfor foresatte og
samarbeidspartnere i forkant av undersøkelsen. Undersøkelsen som tar 45 minutter, vil bli utført
elektronisk på skolene, mens svarene bearbeides av NOVA og presenteres gjennom www.Ungdata.no
Hensikten med Ungdataundersøkelsen er å fremskaffe oversikt over helsetilstanden til ungdom blant
annet i Kvæfjord kommune, jf. folkehelseloven § 5, og er et viktig supplement til Kvæfjord kommunes
folkehelseoversikt som også utgis hvert fjerde år. Denne folkehelseoversikten skal ligge som
grunnlagsdokument i all planarbeid i Kvæfjord kommune, og skal også fremvise strategier for hvordan
en kan få redusert folkehelseutfordringer for kommunens innbyggere.
Resultatene fra undersøkelsen kan som nevnt studeres på www.Ungdata.no og vil her kunne
sammenliknes med resultatene fra andre deltakende kommuner og landet forøvrig.
KorusNord og Troms fylkeskommune vil fra 2018 også gjennomføre Ungdataundersøkelse i
videregående skoler i Troms med blant annet elever fra Rå videregående skole i Kvæfjord.
Levekårsutvalget i Kvæfjord ble i møte 22. nov. 2017 (sak 35/17) orientert om folkehelseoversikt og
Ungdata-undersøkelsen. Samarbeidet med KorusNord er også tidligere formelt kontraktsfestet i
Levekårsutvalget(sak 70/13). Undersøkelsen er gratis for Kvæfjord kommune.
Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

05.02.2018
2017/1195

Saksnr
4/18
4/18

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Eldrerådet
Ungdomsråd

Marit Blekastad
77023336

Møtedato
13.02.2018
13.02.2018

Budsjettoppfølging med fokus på skoleutbygging og helsehus

Administrasjonssjefens innstilling
Felles ungdomsråd og eldreråd tar informasjonen om budsjettoppfølging med fokus på skoleutbygging og
helsehus til orientering.

Dokumenter i saken:
K-sak 55/17 Kvæfjord kommunes budsjett 2018 og økonomiplan 2018- 2021.
Saksopplysninger
De største sakene i Kvæfjord kommunes budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 er innfasing av
helsehus i investeringsbudsjettet og videreføring av prosjekteringsmidler for utbyggingstiltak ved
Borkenes skole. Dette er sentrale saker for ungdomsråd og eldreråd, og rådene har tidligere signalisert et
ønske om å være orientert om framdriften i disse tiltakene.
Vurderinger
Videre orientering blir gitt i fellesmøtet.

Merete Hessen
administrasjonssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

Saksnr
5/18
5/18

01.02.2018
2018/184

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Ungdomsråd
Eldrerådet

Vivian Berg Gamst
77 02 31 96

Møtedato
13.02.2018
13.02.2018

Kontakt på tvers av aldersgrenser - oppfølgingssak

Administrasjonssjefens innstilling
Saken legges fram uten innstilling
Saksprotokoll i Ungdomsråd - 13.02.2018
Administrasjonssjefens innstilling
Saken legges fram uten innstilling
Johanne Grønbeck foreslo (Forslag 1):
- Fellesmøte imellom eldreråd og ungdomsråd ber i sak om «Kontakt på tvers av aldersgrenser»
Johanne Grønbeck og Brage Rødland fra ungdomsrådet og Lillian Hessen og Kåre Bakken fra
eldrerådet om å følge opp kontakten med Rå videregående skole i forhold til enkelttimer i
forhold til lokalhistorie og aktivitetslære.
- Eldrerådet inviterer ungdomsrådet til å delta i arrangementet Eldredagen 2018
Brage Rødland foreslo (Forslag 2): Utvikling av «fag-appen» kan skje i samarbeid med
folkeverksted. Fag-appen skal inneholde lokalkunnskap og kunnskap på andre områder.
Forslag til vedtak:
1. Fellesmøte imellom eldreråd og ungdomsråd ber i sak om «Kontakt på tvers av
aldersgrenser» Johanne Grønbeck og Brage Rødland fra ungdomsrådet og Lillian Hessen
og Kåre Bakken fra eldrerådet om å følge opp kontakten med Rå videregående skole i
forhold til enkelttimer i forhold til lokalhistorie og aktivitetslære.
2. Eldrerådet inviterer ungdomsrådet til å delta i arrangementet Eldredagen 2018
3. Utvikling av «fag-appen» kan skje i samarbeid med folkeverksted. Fag-appen skal
inneholde lokalkunnskap og kunnskap på andre områder.
Votering.
Forslaget enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
1.

2.
3.

Fellesmøte imellom eldreråd og ungdomsråd ber i sak om «Kontakt på tvers av
aldersgrenser» Johanne Grønbeck og Brage Rødland fra ungdomsrådet og Lillian Hessen og
Kåre Bakken fra eldrerådet om å følge opp kontakten med Rå videregående skole i forhold
til enkelttimer i forhold til lokalhistorie og aktivitetslære.
Eldrerådet inviterer ungdomsrådet til å delta i arrangementet Eldredagen 2018
Utvikling av «fag-appen» kan skje i samarbeid med folkeverksted. Fag-appen skal
inneholde lokalkunnskap og kunnskap på andre områder.

Dokumenter i saken:
Møtebok fra felles møte 14.02.2017 for eldrerådet og ungdomsrådet
Saksopplysninger
Fellesmøtet den 14.02.2017 for eldrerådet og ungdomsrådet diskuterte mulighetene for å samarbeide om
ulike tiltak og aktiviteter som kan skape kontakt på tvers av aldersgrenser. Rådene hadde følgende
aktiviteter/ tiltak som de ønsket å arbeide videre med:
1. Samarbeid eldre, ungdomsskole og videregående skole; som eget valgfag i ungdomsskolen, eller som
enkelttimer i f.eks lokalhistorie, aktivitetslære, matfag på både ungdomsskole og videregående skole.
2. Undersøke muligheten for å utvikle en «Fag-app» som elevene kan benytte for å komme i kontakt
med eldre med lokalkunnskap og/eller kunnskap på andre områder som kan være av interesse for
unge.
3. Unge inviteres til å delta med underholdning (dans? Sang e.l) på Eldredagen 2017.
4. En del av tiltakene innebærer forslag til endringer i undervisningsopplegg, og saken bør derfor
videresendes til levekårsutvalget for videre behandling.
Fellesmøtet vedtok følgende merknader:
- Lillian Hessen og Johanne Grønbeck kan stille i levekårsutvalget og presentere saken. ( forslag
22.2.2017, Karin Eriksen avtaler direkte)
- Jacob Vaskinn og Vivian undersøker mulighetene for besøk i enkelttimer i historie/ evt valgfag på
Borkenes ungdomsskole
- Dersom også aktuelt å prøve på Flesnes: Pat Bendiksen og Jarle Solheim
- Johanne Grønbeck og Lillian Hessen snakker med Rå vgs
- Ulrik Jacobsen undersøker muligheten for å utvikle en «Fag-app»
- Johanne Grønbeck tar ansvar for underholdning/ dans på Eldredagen 2017
Tilbakemeldinger fra punktene i merknadene vil bli gitt muntlig i møtet av de som har fått oppgaver
tilhørende dette punktet.
Vurderinger
Fellesmøtet for eldrerådet og ungdomsrådet vil i møtet gjøre evaluering av tiltakene vedtatt i 2017 og
eventuelt innarbeide tiltak gjeldende for 2018.

Merete Hessen
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Administrasjonssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

Saksnr
6/18

02.02.2018
2018/186

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Eldrerådet

Marit Blekastad
77023336

Møtedato
13.02.2018

Årsmelding for Kvæfjord eldreråd 2017

Administrasjonssjefens innstilling
Eldrerådet i Kvæfjord vedtar årsmelding 2017.

Dokumenter i saken:
Vedlagt følger årsmelding fra Kvæfjord Eldreråd 2017.

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef
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PS 7/18 Referat sak
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TROMS fylkeskommune

Samferdsels-

. .
og mlljøetaten

kopi:

ROMSSA fylkkasuohkan

F

Ifølge liste

ref.:

Saksbehandler:

17/15003-2

Kenneth

Løpenr.:
75305/17

Tlf. dir.innvalg:
77 78 80 50

HØRING
- ENDRING
AV
FOR FUNKSJONSHEMMEDE

Dahle

Arkiv:
Johansen

N07&7O

SAKSARKIV

Deres ref.:

RETNINGSLINJENE

TIL

Dato:
04.12.2017

TRANSPORTTJENESTEN

Samferdsels- og miljøetaten sender med dette på høring et forslag om endring i enkelte
retningslinjer for transporttjenesten
for funksjonshemmede
(TT-ordningen).
TT-ordningen var
sist oppe til behandling i fylkestinget
i 2009, og etaten mener disse endringene er både
formålstjenlig og nødvendig slik at tjenesten kommer brukerne av TT-ordningen
til gode på
best mulig vis.

Bakgrunn
Samferdselsetaten
har siden sommeren arbeidet aktivt med å se på TT-ordningen og dens
forbedringspotensial.
[ arbeidet ser man at det er behov for tettere kontakt mellom
saksbehandlerne
i kommunene og fylkeskommunen,
samt et felles dokument som samler
informasjon om hvilke retningslinjer som gjelder for ordningen. Et slikt dokument vil være
med på å sikre likebehandling av søknader, effektivisering av søknadsprosesser
og bedre
tilbudet til befolkningen gjennom en revidering av retningslinjene.
I arbeidet med å fordele TT-midler til ordningens brukere for 2018, er det oppdaget noen
sentrale problemstillinger
som samferdselsetaten
ønsker å løse, gjennom en revidering av
retningslinjene for ordningen. Dette dreiser seg i hovedsak om midler som er bundet opp i
brukere som ikke har brukt sine TT-kort siden 01.01.2016 og hvilke sanksjonsmuligheter
vi
har i slike tilfeller. Det vil i tillegg foreslås å ta inn punkter som er vedtatt i fylkestinget
tidligere men ikke beskrevet i dagens retningslinjer.
Dagens ordning er beskrevet i Fylkestingssak 91/09 (vedlegg 1), og endringene som foreslås
er de som beskrives nedenfor. Forslag til nye retningslinjer ligger vedlagt (vedlegg 2).

Kriterier for brukergodkjenning
For å få en oversikt over de helt grunnleggende prinsippene som må ligge til grunn for å
kunne søke på TT-ordningen, har vi valgt å føre dette inn i punkt 2, Kriterierfor
brukergodkjenning:
«Folgende

grunnkrirerier

Besøksadresse

Strandveien
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Postadresse

Postboks

6600.

9296TROMSØ

Eu)
RF”
l—

i? ,/

Vår

MQ

må være oppfylte for å omfattes av TT—ora’ningen»
Telefon

Bankgiro

Org.nr.

77 78 80 00

4700 04 00064

864870732

Epost mottak

lnternettadresse

postmottak@tromsfylke.no

www.tromsfylke.no
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2

1. Søker må være registrert som bosatt i T roms fylke.
psykisk eller fjøsisk årsak, ha
2. Søkeren må, på grunn av varig funksjonshemming,
Sosiale eller
vesentlige vanskeligheter med å bruke Offentlige transportmidler.
trafikale forhold skal ikke innvirke på brukergodkjenningen.
gjennom legeerklæring
3. Søkeren må kunne dokumentere varig funksjonshemming
søknad.
Dette er alle kriterier som håndheves
dette i et eget punkt.

i dag, og vi ser at det vil være formålstjenlig

i

å samle

Søknadsperiode
I dagens TT-ordning har vi to søknadSperioder, henholdsvis 01. mai og 01. oktober. Søkere
som søker i mai vil få utdelt sine TT-kort Ol . juli, og søkere 01. oktober vil få sine TT-kort
01 . januar. Kommunene har i dag 3 ukers behandlingstid.
ser at søkere som ikke rekker disse fristene må vente uforholdsmessig
Samferdselsetaten
lenge før de får komme med i ordningen. Eksempelvis en søker som ikke får søkt før i
desember vil risikere å måtte vente til 01. mai før søknaden behandles. Dette fører til at søker
da ikke mottar sitt TT-kort før det er gått nærmere syv måneder. Dette mener vi ikke er
for brukere som har et reelt behov for dette tilbudet, spesielt da behovet for
hensiktsmessig
TT-kort kan oppstå plutselig og uventet.
Vi ønsker å utvide dette til en flytende søknadsperiode. Dette betyr at brukere kan søke når
behovet oppstår og slipper å vente i lengre tid for å komme med i ordningen. Brukere som
løpende får innvilget sine søknader vil også raskere få tildelt sine kort, og raskere vil komme
til kommunene utvides til 4 uker.
gang med bruken av disse. Behandlingstiden
Dette mener vi er et godt tiltak for økt bruk av TT-ordningen samtidig som det kommer
brukerne til gode ved å slippe å vente i lengre tid. Dette er beskrevet i punkt 3, Søknaden:
«For å bli vurdert inn i T T -ordningen må søker benytte seg av fastsatt skjema for egen— og
legeerklæring. Skjema leveres til søkers bostedskommune for vurdering. Vurdering av søknad
utføres av saksbehandler i kommunen. Kommunene har 4 uker behandlingstid for hver søknad
de får inn».
om å komme med i
«Personer kan fortløpende gjennom hele året søke sin bostedskommune
TT-ordningen. Søkere som i løpet av året blir omfattet av denne ordningen blir tildelt et beløp
som tilsvarer hvor mange måneder det er igjen av året. I januar vil aktive brukere få tildelt et
beløp som tilsvarer I2 måneders bruk».

Prioriteringskriterier

beskrevet. Dette ønsker
I dagens retningslinjer er ikke tidligere vedtatte prioriteringskriterier
vi å få med i det nye dokumentet da det klargjør hvilke prioriteringer som gjøres ved
behandling av søknader. Kriterier jfr. Fylkestingssak 91/09 (vedlegg 1). Prioriteringskriteriene
har fått plass under punkt 5.4 Prioriteringskriterier:
«Dersom det er behov for å prioritere
følgende kriterier legges til grunn:».
-

hvilke brukere som får være med i ordningen,

Personer med størst grad av, og permanente forflytningshemminger
lamme, blinde eller lignende.
vil kun gjelde rullestolbrukere,
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skal

prioriteres.

Dette

i

3
— Unge brukere prioriteres foran eldre, da unge personer ofte har et større reisebehov
enn eldre.
- Personer som bor alene prioriteres fiamfor personer som er fastboende på institusjon,
eller som bor sammen med ektefelle som innehar TT-kort, da disse har mulighet til å
reise sammen.

- Personer som mottar grunnstønad

til annen type transport
kan innvilges midler fia transporttjenesten.

Ubrukte

innenfor NA Vs satser 1-3,

TT-kort

Etter en gjennomgang av ubrukte kort i 2016 og 2017 kom det fram at en betydelig andel av
brukerne i ”PT-ordningen ikke har brukt sine kort. En av årsakene er at de som faller fra (død)
ikke tas bort fra ordningen, men øvrige årsaker er ikke kjent. Gjennomgangen
viser følgende:
2016:
I løpet av årets 12 måneder var det 259 stk. som ikke benyttet sine TT-kort. Midler tilknyttet
disse brukerne beløper seg til ca. 920 000 kr. Hvilke årsaker som ligger bak ubrukte kort i
2016 er noe usikkert. Men det legges til grunn at noen av disse brukerne falt naturlig fra
(død).

2017:
Ser man på brukere som ikke har benyttet sine TT—kort mellom 01.01.2016 og 01.10.2017 ser
vi at antallet er kommet opp i 590 stk. Ubrukte midler i denne perioden beløper seg til ca.
2,05 mill.
Om man ser på tallene for ubrukte TT—kort i perioden 01.01.2017 —01.10.2017, brukere som
ikke er sperret men ligger aktive i "FT-ordningen, ser vi at dette gjelder en betydelig andel. Ca.
600 brukere binder opp midler på ca. 1,7 mill.
Konsekvens:
Disse midlene representerer en betydelig andel av budsjettet (12,1 mill. i 2017), og vi ser det
som problematisk at så mange er med i ordningen og ikke bruker sine kort. Dette resulterer i
at brukere som har et større behov får et lavere tildelt beløp. En annen konsekvens er at
brukere som står på venteliste, med et reelt behov for å være med i ordningen må vente. En
økende søkermengde og en økende andel TT—midler som bindes opp i brukere som ikke
benytter seg av disse midlene, vil kunne bety at vi i framtiden må senke tildelingene til hver
bruker. Dette ville være svært uheldig.
Satt i perspektiv vil 1 mill. kroner i ubrukte midler tilsvare ca. 6500 turer, med en snittpris på
150 kr per tur. Samferdselsetaten
mener dette er turer som bør få komme de aktive brukerne
til gode.
Forsla til endrin er:
Det er i dag ingen punkter i retningslinjene som gir Troms fylkeskommune
anledning til å sperre kort som ikke blir brukt. På bakgrunn av ovenstående
følgende skal innlemmes i retningslinjene punkt 6, TT-kortet:

eller kommunene
foreslår vi at

«Om T T —kortet ikke blir benyttet i løpet av de siste 21 måneder etter utstedelse, vil brukeren
bli trukket ut av ordningen og kortet sperres for bruk. 2] måneder beregnes for hele
foregående år og fram til 01 . oktober inneværende år. Dette vil gi Troms jä/lkeskommune
anledning til å fordele midler som ikke blir brukt over på aktive brukere ved kommende års
tildeling, 01. januar. Brukere som blir trukket ut av ordningen må da søke på nytt».
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4
Brudd på retningslinjene
Det har ikke tidligere vært gitt noen form for sanksjonsmulighet
ved brudd på retningslinjene.
Vi ønsker i denne forbindelse å innføre muligheten til å frata retten til TT-kort i inntil to år
ved brudd på retningslinjene.
Dette løses på lignende måte i andre fylker. Eksempelvis Hedmark og Akershus fylke viser til
tap av rett til ordningen, mens Oslo presiserer tap av rett til ordningen i inntil to år ved brudd
på retningslinjene.
Vi mener en slik presisering for Troms fylke kan være med på å forebygge misbruk av TTkort. Dette er beskrevet i punkt 7, Endret behov og brudd på retningslinjene:
«Brukeren skal selv underrette T roms fiilkeskommune
forhold som kan ha betydning for retten til T T -kort.
dersom brukeren ikke lengre oppjj/ller vilkårene for
personlig og kan ikke benyttes når eier av kort selv
retningslinjene kan medføre tap av rett til ordningen

Frist for merknader
ostmottak

tromsf

settes til 31. januar

eller sin bostedskommune om endrede
T T —kortet kan tilbakekalles eller endres
å omfattes av ordningen. T T -kortet er
ikke er med på reisen. Overtredelse av
for inntil 2 år».

2018. Merknader

sendes til

lke.n0

Med vennlig hilsen
Jan Egil Vassdokken
Avdelingsleder
Kenneth

Rådgiver
Dette dokumentet

er godkjent

elektronisk

og krever ikke signatur.

Vedlegg:
Vedlegg 1 — Fylkestingssak
91/09
Vedlegg 2 —Forslag til nye retningslinjer
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Dahle Johansen

5
Mottakere

av høringsforslag:

SAFO-Troms

v/NHF Nord-Norge,

FFO-Troms,
Norges

Postboks

Ungdommenes
Fylkeseldrerådet
Fylkesrådet

50, 9007 TROMSØ

271, 9253 TROMSØ

Blindeforbund,

Alle kommunene

Mellomveien

Postboks

1 168, 9262 TROMSØ

i Troms, (25 postmottak)
fylkesråd

v/leder

v/sekretær

for funksjonshemmede

v/sekretær
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Sykepleiertjenesten Avd. Boas v. lrene Hagen
Råsjøvn.
9475

Borkenes

Deres ref

TILSAGNSBREV
hjemmetjenester,

Vår ref

Saksbehandler:

Dato

May lren Bendiksen

08.12.17

-”FRIE MIDLER” 2018 fra Utviklingssenter for sykehjem og
USHT

Troms

USHT Troms tildeler «Frie midler» som økonomisk støtte til fag- og utviklingsprosjekt i praksis.
Prosjekteneskal ha som mål å fremme faglig utvikling som bidrar til økt kvalitet på behandlings—.
omsorgs- og pleie tilbudet til brukere i hjemmetjeneste og sykehjem i Troms.

Vedtak om tildeling -vilkår
USHT Troms har vurdert deres søknad og gir tilsagn for 2018
som følger:
Beløp: kr. 40 000

Prosjektets tittel: «Meningsfulle dager med VIPS som verktøy»

Tildelingen følger budsjettåret. Årsaken til at søknaden evt. kun er delvis innvilget, er at
samlet søknadsbeløp for mottatte søknader langt overstiger den økonomiske rammen som
USHT har til disposisjon til Frie midler 2018.
Læringsnettverk

i prosjektarbeid

Den som får tildelt Frie midler forplikter seg til å delta i læringsnettverk som omhandler
prosjektarbeid. Det vil si å delta på to kursdager i Tromsø:

0

”Å arbeideprosjektorientert”30.1.2018

0

”Å avslutte prosjekt” 23.10.2018

USHT Troms dekker reise og opphold for to personer pr. prosjekt samt ansvarlig leder.
Påmelding, se eget vedlegg.
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Rapportering

og rapporteringsfrist

USHT ber om at det blir rapportert hvordan tildelte midler er benyttet. Det rapporteres
særskilte rapporteringsskjema
som er lagt ut på USHT Troms sin nettside:
www.tromso.kommune.no/usht—troms
Rapport om prosjektet

sendes USHT innen 31.12.18.

Regnskapsrapportering
Det føres separat regnskap
tilskuddet

er mindre

på

for tilskuddet.

Krav om revisorbekreftet

regnskap

bortfaller

når

enn kr 100.000.-

Formidling
Det forventes at erfaringer og kunnskap fra prosjektet formidles til det øvrige personalet på
egen avdeling/institusjon
og evt. andre interesserte. Prosjekt som er gjennomført med
økonomisk støtte fra ”Frie midler” kan bli forespurt om presentasjon på Vårkonferanse eller
Vinterlyskonferansen
året etter at prosjektet er avsluttet.
Utbetaling og krav til bekreftelse
Tildelte midler blir overført til den enkelte institusjon/avdeling
forskutterer for løpende utgifter fram til da.
Vedlagte bekreftelse
som gjelder,

sendes

på at du/dere tar i mot tildelingen
til USHT

innen 10. januar

oktober 2018. Enheten

av ”Frie midler 2018” med de vilkår

2018.

Med vennlig hilsen
Toril Bulow
Leder USHT Troms

Vedlegg:

Bekreftelse

May Iren Bendiksen
Fagutviklingssykepleier

på mottak

Program og påmelding

Kopi: Trond Brattland,

USHT Troms

av tilskudd

til kurs 30. januar 2018

Avdelingsdirektør

for helse— og omsorg, Tromsø kommune
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Bekreftelse
til: usht

og påmelding

Bekreftelse

sendes i retur

tromso.k0mmune.no

AKSEPT

AV VILKÅR PÅ TILSKUDD

innen

kurs
10. januar

2018

«FRIE MIDLER»

Tilskuddsmottaker:
Kvæfjord kommune
Enhet: Sykepleiertjenesten
Avd. Boas v. Irene Hagen
Adr. Råsjøvn., 9475 Borkenes

Tildeles beløp: kr. 40 000
Organisasjonsnummer

Kontonummer,

kontostreng

Kontaktperson,

telefonnummer

Utbetaling

til mottaker

evt. m. prosjektnummer

og epostadresse

til økonomiansvarlig

bes merket med

Mottaker av tilskuddet
som er gitt ovenfor.

bekrefter med dette å ha lest og godtatt de vilkår og rapporteringskrav

Mottaker bekrefter at dette skjemaet gir riktige opplysninger om kontoen som eies av
tilskuddsmottaker,
og at USHT Troms varsles om endringer.

Sted

Bekreftelse

Dato

skal undertegnes

Ansvarlig

av enhetsleder

leder

eller tilsvarende.

PÅMELDING KURS
Melder på følgende personer til kurset: ”Å arbeide prosjektorientert”,
30.01.18 i Tromsø:

den

1 Navn:

Overnatting

fra 29.-30.01.18:

Ja/Nei

2 Navn:

Overnatting

fra 29.-30.01.18:

Ja/Nei

3 Navn:

Overnatting

fra 29.-30.01.l8:

Ja/ Nei
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Htvsiklingssenterfor sykehjem og hjemmetjenester
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«FRIE

Tittel: «Fra passiv mottaker

m
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ÅR 2017

MIDLER»
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til aktiv deltaker»

Bakgrunn
I tråd med Forskrift om rehabilitering/habilitering
rehabilitering

nedfelt og vedtatt

og St.mld. 29 er kommunens

i Helse- og omsorgsplanen

ansvar for

for Kvæfjord kommune

2014-

2020. l: «Rutine for korttidsopphold» for Kvæfjord kommune, oppdatert 22.01.2016, er
samarbeidsrutiner med hensyn på rehabilitering beskrevet. Vi har samarbeidsmøter rundt
rehabiliteringspasienter med varierende grad av tverrfaglig oppfølging under og etter
rehabiliteringsoppholdet.

Det tverrfaglige samarbeidet om brukerne er noe tilfeldig med

liten grad av struktur og rutiner. Tjenestemottakerne

i kommunen,

både hjemmeboende

og i

institusjoner, er i for stor grad mottakere av passiv hjelp. For at brukerne skal bevare eller
øke sin mulighet til å fungere i hverdagen gjennom aktiv deltakelse og mestring, er det

behov for intensiv opptrening i perioder. Tverrfaglighet, felles forståelse og gode
samarbeidsrutiner

er ei forutsetning

for å få det til.

Sykepleietjenesten i Kvæfjord er ansvarlige for beboere i egne hjem, inkludert 23 leiligheter
på Bo- og aktivitetssenteret,
korttidsplasser

BOAS. Her er det også fire avlastings-, rehabiliterings- og

med heldøgns bemanning.

Kommunen

har ergoterapeut,

fysioterapeut,

sykepleiere, helsefagarbeidere og hjemmehjelpere som gir tjenester til brukerne. Kvæfjord
Kommune har en tverrfaglig

sammensatt

måneden,

inntak ved behov. Sykepleietjenesten,

samt kontinuerlig

har tverrfaglige

lnntaks- og boligkomite

som har møte en gang i
fysio- og ergoterapeut

møter en gang i måneden.

Prosjektorganisering:
Prosjektet

har hatt ei tverrfaglig

prosjektgruppe

bestående

av fysioterapeut

(prosjektleder),

ergoterapeut, avdelingsleder for rehabilitering og avlasting, avdelingsleder for sykepleietjenesten
(hjemmeboende) og hjemmehjelper. Prosjektgruppa har hatt jevnlige møter med drøftinger av faglig
innhold, framdrift og evaluering. I tillegg har vi brukt mail og telefon til kommunikasjon.
Milepælsplanen med oppdateringer har vært systematisk brukt i forhold til hvem gjør hva, samt
evalueringer underveis. Helsefaglig rådgiver har deltatt på noen møter med faglig veiledning.
Første halvdel av prosjektet

hadde fokus på informasjon

og kompetanseutvikling,

mens andre halvdel

har hatt mer fokus på organisering og samarbeid i praksis. Ansatte har fått informasjon underveis og
kommet med innspill på personalmøter. Ellers har ansatte vært involvert i tverrfaglig samarbeid
rundt brukerne.
involvert

Pasienter

på avlastings-/rehabiliteringa

i prosjektet.

Prosjektets mål og målgruppe:

Mal rapport Frie midler. Revidert mai 2017
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og beboere

i egne hjem har vært naturlig

Overordnet mål: Etablere hverdagsmestring
kommune

gjennom

kommunen,

intensivt,

målrettet

som gjennomgående

og tverrfaglig

tilbud

som har reell mulighet til å vedlikeholde

Prosjektmål:

Gode samarbeidsrutiner

i kommunen

tankesett

til brukere

i Kvæfjord

av tjenester

i

og/eller bedre funksjonsnivået.
med fokus på hverdagsmestring.

Delmål:
-

Økt kunnskap og forståelse for vedlikehold

-

Oppnå større forståelse for tverrfaglig

-

Felles holdnings— og kulturendring:

av funksjonen/rehabilitering.

tilnærming

og brukermedvirkning.

Fra hjelperrollen

til motivering

og tilrettelegging

for hverdagsmestring.

-

Kunne omsette kunnskap i praksis: Bevissthet om hvordan fremme selvstendighet
mestring

Målgruppe:

og

hos brukeren.

Ansatte på rehabiliterings-/avlastningsavdelinga,

hjemmehjelpere),

fysioterapeuter

i sykepleietjenesten

(inkl.

og ergoterapeut.

Gjennomføring:
Prosjektgruppa

ble etablert tidlig ijanuar, og startet planprosessen i løpet av kort tid. Prosjektgruppa

har hatt 11 planleggings-/prosjektmøter.
finne

møtetidspunkt.

prosjektet

I mars fikk ansatte

på personalmøter.

sykepleietjenesten.

Turnusordningen

26.04.17

rehabilitering,

kommunikasjon,

gruppearbeid

med case fra kommunen,

i sykepleietjenesten
arrangerte

May Iren Bendiksen

harvært

utfordrende

med hensyn på å

og fysioterapeutene

informasjon

vi felles fagdag for alle ansatte

fra USH iTroms

hadde foredrag

om

i

om hverdagsmestring/-

samt utprøving og refleksjon over praksis. i tillegg hadde vi tverrfaglig
både hjemmeboende

lunsj med varm og kald mat, var sentralt samlingspunkt

og på korttidsopphold

på BOAS. Felles

på fagdagen. Totalt 27 ansatte deltok.

Ledelsen hadde laget en turnus slik at alle fast ansatte kunne delta. Formell og uformell evaluering i
etterkant

var udelt positiv, og viktig for fortsettelsen

av prosjektet.

det lagt til rette for at de ansatte kunne gjennomføre
17 ansatte gjennomførte
deltakere. Prosjektleder
Etter sommerferien

I forkant av fagdagen 26.04.17 ble

e-læringsprogrammet

«Aktivitet

og mestring».

dette. Tilgang på rom med pc-er var begrensende i forhold til antall
hospiterte en dag hos sykepleietjenesten

startet prosjektgruppa

i mai.

arbeidet med å delta på fagdagen «Kunsten å mestre» i

Narvik i regi av Helse Nord. Gjennom året og utover høsten har vi fått på plass og struktur på
tverrfaglige

møter,

prosjektet

har vært

sykepleietjenesten
plan-rapport

også planleggings-

og evalueringsmøter

at vi har forskjellig

programvare:

med brukere.

En av utfordringene

Ergo- og fysioterapeutene

har ProMed,

i
mens

har Profil. For tiden jobber vi med å finne en god løsning for dokumentasjon

i Profil for alle samarbeidspartnerne.

Tilgang til datamaskiner

generelt

i

har til tider vært

ei utfordring.
Forankring i administrasjonen

og personalgruppa,

positiv innstilling fra lederne i forhold til tidsbruk

og felles fagdag for alle ansatte, har bidratt til engasjement i prosjektet. At vi er en liten kommune,
har gjort

sitt til at felles fagdag

Videreføring

har vært

mulig å gjennomføre.

av prosjektet:

Gjennom prosjektet har vi fått bedre samarbeidsrutiner
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med større grad av struktur om brukerne i

kommunen,

både i forhold til hjemmeboende

og pasienter på korttidsopphold.

kunnskap og forståelse for tverrfaglig tilnærming
hverdagsmestring
måloppnåelse

i personalgruppene

for prosjektet:

hverdagsmestring.»

og brukermedvirkning,

Det er generelt økt

samt tilrettelegging

«Gode samarbeidsrutiner

i kommunen

med fokus på

Vi har fortsatt en vei å gå, selv om vi har på plass bedre tverrfaglige

innarbeide rutiner i plan/rapport

i Profil er en av utfordringene

2018. Fortløpende informasjon
planlegges for å vedlikeholde

for

i kommunen. Vi er kommet langt på vei i forhold til

vi jobber med og vil fortsette

og evaluering sammen med de involverte
engasjement og videreutvikle

rutiner. Å
med i

(ansatte og brukere)

det tverrfaglige

samarbeidet.

Publisering:
Kort orientering

om prosjektet

og program

Etter fagdagen ble mer informasjon
av fagdagen

presentert

for fagdagen

om prosjektet,

på kommunens

ble lagt på kommunens

samt informasjon

intranett

i april.

om formål og gjennomføringen

intranettside.

Prosjektet skal på nytt legges fram for ledergruppa i helse- og omsorgsavdelinga

ijanuar

2018: Også

for å avklare hvordan Kvæfjord arbeider videre med hverdagsmestring.
Publisert

i Tromsø

- 26.01.17: «Åjobbe prosjektorientert»
- 31.10.17: «Å avslutte et prosjekt»
-

15.03.18: Vårkonferansen

Leders erfaring
Dette prosjektet

2018

fra prosjektet:

har ført til et økt fokus på og engasjement for hverdagsmestring/-rehabilitering

både i institusjon og i egne hjem.
At prosjektgruppa

har vært tverrfaglig sammensatt

er blitt bedre kjent med de andres arbeidsområder
hverdagsmestrings/-rehabiliteringsprosess.
rutiner for rehabilitering
utfordrende

og hva de kan bidra med inn i en

Selv om det før prosjektstart

med fokus på rehabiliteringsopphold

det er å få ulike rutiner implementert.

på denne rutinen, hvordan dokumentere
hverdagsmestring

har også bidratt til at de enkelte yrkesgruppene
var etablert skriftlige

i institusjon,

erfarer vi hvor

Prosjektet har derfor også bidratt til økt fokus

helsehjelp knyttet til rehabilitering

generelt og

spesielt.

Prosjektansvarlig:
Dato: 18.12.2017
Kontaktperson:

Navn: Anne-Lise Fenes

Virksomhet:

Anne—Lise Fenes
Mail:<anne-lise.fenes

kvaf'ord.kommune.no>

Tlf: 77 02 34 43

Mal rapport

Frie midler.

Revidert

mai 2017

23

Fysioterapeut,

Kvæfjord kommune

Det forventes

ikke at regnskap
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Landets kommuner

Deresref.:
Vår ref.:

Informasjon vedrørende

kommunenes

pasient- og brukerregister
Helsedirektoratet

17/36747-1

Saksbehandler:

Even Gunnarson

Dato:

21.12.2017

Anderssen

plikt til å melde inn opplysninger til kommunalt

(KPR)

har besluttet at opplysninger om helse- og omsorgstjenester som er ytt i

2017, og som kommunene skal rapportere til IPLOS-registeret, også skal meldes til KPR.
Kommunenes rapporteringsplikt

vil anses oppfylt gjennom den ordinære rapporteringen

av

data for 2017 til IPLOS-registeret. Kommunene trenger følgelig ikke å gjøre endringer i sine
rapporteringsrutiner

eller gjennomføre

andre tiltak for å oppfylle kravet om rapportering av

data fra 2017 til KPR.
Om det rettslige grunnlaget for plikten til å melde inn opplysninger til KPR
Lovgrunnlaget for KPR ble gitt gjennom en endring i helseregisterloven

som trådte i kraft 1. juli

2016. Innsamling og annen behandling av opplysninger i registeret er nærmere regulert i
forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister1 (KPR-forskriften).
KPR kan inneholde opplysninger om personer som har søkt, mottar eller har mottatt helse- og
omsorgstjenester fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten,
tannhelsetjenester

etter tannhelsetjenesteloven

kommune eller fylkeskommune

fra virksomheter som yter

§ 1—3og fra private uten driftsavtale med

som yter helse- og omsorgstjenester

Det følger av KPR-forskriften § 3—1at virksomheter
helse- og omsorgstjenesteloven

på kommunalt nivå.

som yter helse- og omsorgstjenester etter

§ 3-2 plikter å melde inn opplysninger til KPR. Med hjemmel i

KPR-forskriften § 3-2 kan Helsedirektoratet

fastsette hvilke tjenesteytere

som skal melde inn

opplysninger og hvilke konkrete opplysninger som skal meldes inn.
Som nevnt innledningsvis vil plikten til å melde inn opplysninger til KPR anses oppfylt gjennom
kommunenes rapportering av data for 2017 til IPLOS-registeret, som forutsettes gjennomført
på ordinært vis. Rapporteringen av data for 2017 vil i så måte tjene to formål, og ivareta både
kommunenes plikt til å sende inn opplysninger til IPLOS—registeret og plikten til å melde inn
opplysninger til KPR.

1 Forskrift 25.8.2017

nr. 1292 om kommunalt

pasient— og brukerregister

Helsedirektoratet
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(KPR)
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Eventuelle

spørsmål vedrørende

det over beskrevne

kan sendes til i los

Vennlig hilsen
Erik Hviding e.f.
fung. divisjonsdirektør
Stein Olav Gystad
avdelingsdirektør
Ba:2:m°3s>z::‘§é
er gi:;äiräegéäefeåämmisåg
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helsedirno

Landets

kommuner
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Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge
HDIR Verden 26196801

Landets kommuner

Deres ref.:
Vår ref.:
Saksbehandler:
Dato:

18/1217-1
Eva Irene Holt
16.01.2018

Brev til kommunene - Et aldrende samfunn har også et folkehelseperspektiv
I årene som kommer vil det bli stadig flere eldre i Norge. Dette stiller krav til samfunnet – både
på statlig og lokalt plan. Det er til nå rettet stor oppmerksomhet mot hvordan kommunene
møter den demografiske utviklingen med gode helse- og omsorgstjenester. De fleste eldre vil
imidlertid ha mange aktive og gode år foran seg. Den demografiske utviklingen vil derfor også
kreve mer bevisst planlegging av kommunene for et mer aldersvennlig samfunn, slik at eldre
kan bo hjemme og være selvhjulpne lengst mulig. Det er bra for den enkelte, og det er bra for
samfunnet.
I 2016 kom regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn, Flere år flere muligheter.
Regjeringens strategi vektlegger utvikling av et samfunn som legger til rette for eldres
deltakelse, mestring og muligheter. Eldres kunnskap, erfaring og ressurser kan nyttiggjøres i
blant annet nærmiljøet, og i å skape et aldersvennlig lokalsamfunn.
I forbindelse med oppfølgingsarbeidet til regjeringens strategi har By- og
regionforskningsinstituttet NIBR, Høgskolen i Oslo og Akershus utarbeidet to rapporter på
oppdrag fra Helsedirektoratet.
I Kommunenes planlegging og tiltak for en aldrende befolkning belyses hvordan situasjonen er i
forskjellige kommuner rundt i landet og hvordan et utvalg ulike kommuner forbereder seg og
planlegger for en aldrende befolkning.
I Lytt til seniorene presenteres og prøves ut en metode for eldres medvirkning og deltakelse i
eget nærmiljø.
Vi håper at begge rapportene kan gi kunnskap og bidra til inspirasjon for planlegging og
tilrettelegging for et aldersvennlig lokalsamfunn som er godt å bo i for alle.
Vi vil også minne om SSB-rapporten Framtidens eldre i bygd og by som vil kunne gi nyttig
kunnskap om den demografiske utviklingen og utfordringer dette kan medføre for
lokalsamfunnene.

Helsedirektoratet
Avdeling miljø og helse
Eva Irene Holt, tlf.: +4724163449
Postboks 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo • Besøksadresse: Universitetsgata 2, Oslo • Tlf.: 810 20 050
Faks: 24 16 30 01 • Org.nr.: 983 544 622 • postmottak@helsedir.no • www.helsedirektoratet.no

28

Lykke til med arbeidet for et aldersvennlig samfunn!

Vennlig hilsen
Jakob Linhave e.f.
avdelingsdirektør
Eva Irene Holt
seniorrådgiver
Dokumentet er godkjent elektronisk
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Mottaker

Kontaktperson

Adresse

Landets kommuner
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Saksnr:

Arkivkode

Avd/Saksbehandler

15/00210-82

033

STAB/ABF

Årets

fellesmøte

Ibestad

eldreråd

for eldrerådene

vedtok

Deres

ref:

Dato:
22.01.2018

i Sør-Troms

i møte 30.03.2017

å avholde

2018 — Foreløpig
årets fellesmøte

info

for eldrerådene

Troms i løpet av våren.
Årets møte berammes

til torsdag

12. april 2018.

Ibestad eldreråd håper at så mange som mulig kan delta.
Påmelding og program sendes ut senere.

Med vennlig hilsen
Stab
x
?

4.

4—å WLCLÅÅf , MJ”.
Anna-Beth Fosshaug
Servicetorget

Kj

Kopi:
Leder Ibestad eldreråd, Harry Jenssen

Adr:

Kopparvnka

9450 Hamnvik
Tlf: 77 09 90 00

7,

Saksb.:

Anna-Beth

Tlf: 770 99 ”4

Fosshaug

Bank: 4790.07.900Il
Org.nr. NO 959 469 792 MVA
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Bygdeveien
9475

+—

Sanitetsforening

Kvæfjord

Borkenes

Boas

v/Tanja

Hakola

SAMMEN PÅ SYKKEL

Kvæfjord

Sanitetsforening

om penger til innkjøp
Sanitetsforeningen

har fått svar på sin søknad til Gjensidige

av sykkel med vogn til beboere

har fått tilsagn om 90 000,— kroner til innkjøp

Hilsen

Kvæfjord

("GANG

og personal

Sanitetsforening

GID?”

H nne Evensen

Postansvarlig
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stiftelsen
ved Boas.
av sykkel.
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Lions Club Kvæfjord

BOAS

v/ Tanja Hakola
9475

Borkenes

Borkenes,

VEDR VÅR BEVILGNING

TIL ANSKAFFELSE

Vi viser til tidligere korrespondanse
LC Kvæfjord

12.9.2017

AV EL—SYKKEL

i saken.

har i møte 1 1.9.2017 fattet vedtak om å øke støtten til innkjøp av

El—sykkel til
Kr 10 000,-.
dersom

tiltaket

blir realisert

Beløpet blir overført til deres konto så snart vi før tilbakemelding
for finansiering er tilstede.

om at løsning
1

M:;äsälzéc

ornyd/J
//1//‘”7:4//

&

President

Sekretær
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Lions Club Kvæfjord

O

BOAS
v/ Tanja Hakola
9475 Borkenes
Borkenes,

VEDR

SØKNAD

OM MIDLER

TIL

ANSKAFFELSE

Det vises til søknad fra dere datert 24.5.2017

15.6.2017

AV EL—SYKKEL

om bidrag til anskaffelse

av E1-

sykkel til beboerne på BOAS.
Søknaden

ble behandlet

på medlemsmøte

12.6. 17.

LC Kvæfjord synes dette er et meget godt tiltak og finner i første omgang å
kunne støtte tiltaket med
Kr 5.000,Vi er nå akkurat i sluttfasen med gjennomføringen
av Sansehagen ved
sykehjemmene i Kvæfjord (Husby og Kvæfjordheimen)
og har hatt store utlegg
i forbindelse med dette.
Finner vi at økonomien
til anskaffelse
Vennligst
beløp.

av El-sykkel

om dette kan sendes

for videreformidling

"L

'

I

å

SZrkersen
x

Preside~

H",

til

vi skal benytte til overføring

av bevilget

MBU—ÅLHLEUDSJLQ

til vår kasserer.

Med vennlig hilsen

x,

kunne øke støtten

ytterligere.

oppgi hvilket kontonummer

Opplysning

Helge

tillater det vil vi på et senere tidspunkt
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Tormod
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K.

Sekretær
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Johansen
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Kvaefjord Reumatikerforening.

20.06.2017

Avlastnig/rehab
Boas aktivitetssenter.
Råsjøveien 3,
9475 Borkenes.

Søknad

om økonomiske

Hei. Jeg er avdelingsleder

midler

til innk'ø

på Boas i Kvæfjord

kommune

av s kkel.
og er ansatt

under

hjemmetjenesten

i

kommunen. Vi har her 23 leiligheter for eldre og 4 avlastning og rehabiliteringsplasser.
Jeg har med stor interesse sett at de ved Bergsodden sykehjem har gått til anskaffelse av EI-sykler,
som gjør at de eldre har en mulighet til å komme seg ut i frisk luft og få sett seg omkring ute i
nærmiljøet.
Dette er med på å Øke livskvaliteten til de eldre betraktelig. De eldre har ofte begrenset mulighet til å
komme seg ut, grunnet og nedsatt helsetilstand og redusert bevegelighet. De er da ”dømt" til å bli
sittende innendørs det meste av året.
Dette har vi på Boas lyst til å endre på. Med en El-sykkel på huset, kan vi få med oss beboere 0g
pasienter ut på tur. Gøy for den enkelte og for personalet. Sykkelen kan evt lånes ut til
frivillighetssentralen

og andre

Det er viktig å opprettholde
energi

institusjoner

i kommunen.

en så god livskvalitet som overhodet

mulig, selv om man blir fratatt

og helse. Og selv om man blir eldre.

Du kan se på brosjyren hvor heldige de eldre er, som kan komme seg ut i samfunnet og se seg om.
Jeg håper derfor at dere kan bidra med økonomisk støtte, slik at vi kan gå til innkjøp av en slik sykkel.
Vet at de koster ca 50-70 000 kr.
Med vennlig

hilsen:

Avd sykepleier

Tanja Hakola.
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info

for eldrerådene

Troms i løpet av våren.
Årets møte berammes

til torsdag

12. april 2018.

Ibestad eldreråd håper at så mange som mulig kan delta.
Påmelding og program sendes ut senere.
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x
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Anna-Beth Fosshaug
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Kj

Kopi:
Leder Ibestad eldreråd, Harry Jenssen

Adr:
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Saksb.:

Anna-Beth
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