Møtebok

Kvæfjord kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Eldrerådet Fellesmøte med Ungdomsrådet
Kvæfjord rådhus, møterom 2
13.02.2018
18:30 – 21:00

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Jarle Solheim
Leder
Harry Arnesen
Medlem
Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Jakob Vaskinn
Medlem
Patrica Ann Bendiksen
Medlem
Lillian Marie Hessen
Medlem
Varamedlemmer som møtte:
Navn
Kåre Joakim Bakken
Bendiks H. Arnesen
Helga Amdal Stensen

Møtte for
Jakob Vaskinn
Lillian Marie Hessen
Patrica Ann Bendiksen

Representerer

Representerer

Representerer

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Marit Blekastad
Førstekonsulent/sekretær for eldrerådet
Vivian Berg Gamst
Førstekonsulent/sekretær for ungdomsrådet i fellessakene
PS2/18-PS 5/18
Tor-Anders Markussen
Førstekonsulent i PS 3/18
Merete Hessen
Administrasjonssjef i PS 5/18
Leder Jarle Solheim i Eldrerådet ledet møtet.
Sak 2/18, 3/18, 4/18 og 5/18 var fellessaker med ungdomsrådet, og ble ledet av leder for eldrerådet.
sammen med leder Johanne Grønbeck i ungdomsrådet.
Frode Eldevik møtte i sak 2/18
I forbindelse med godkjenning av møteboka ble referatsak 6/18 «Årets fellesmøte for eldrerådene i SørTroms 2018- foreløpig info» endret til politisk sak 8/18.
Det fremkom ellers ingen merknader til innkalling og saksliste.

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

PS 1/18 Godkjenning av eldrerådets møtebok fra 21.11.2017
Saksprotokoll i Eldrerådet - 13.02.2018
Administrasjonssjefens innstilling
Eldrerådet i Kvæfjord godkjenner foreliggende møtebok fra eldrerådets møte 21.11.2017. Til å signere
møteboka velges:

1. ...............
2. ...............
Jarle Solheim foreslo (Forslag 1)
Til å signere møteboka velges:
Harry Arnesen
Helga A. Stensen
Vedtak:
Til å signere møteboka velges:
Harry Arnesen
Helga A. Stensen
Administrasjonssjefens innstilling med forslag 1 enstemmig vedtatt.

PS 2/18 Orientering om Kvæfjord folkeverksted
Saksprotokoll i Eldrerådet - 13.02.2018
Frode Eldevik presenterte planene for et folkeverksted i Kvæfjord.
Administrasjonssjefens innstilling
Planene om å etablere et folkeverksted i Kvæfjord tas til orientering.

Vedtak:
Planene om å etablere et folkeverksted i Kvæfjord tas til orientering.
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt

PS 3/18 Orientering om Ungdata-undersøkelsen
Saksprotokoll i Eldrerådet - 13.02.2018
Tor Anders Markussen presenterte arbeidet med Ungdata-undersøkelsen 2018.
Administrasjonssjefens innstilling
Felles eldreråd og ungdomsråd tar informasjon om Ungdata-undersøkelsen 2018 til orientering.

Vedtak:
Felles eldreråd og ungdomsråd tar informasjonen om Ungdata-undersøkelsen til orientering.
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.

PS 4/18 Budsjettoppfølging med fokus på skoleutbygging og helsehus
Saksprotokoll i Eldrerådet - 13.02.2018
Administrasjonssjefen orienterte om planarbeidet så langt i forhold til skoleutbygging og helsehus
Administrasjonssjefens innstilling
Felles ungdomsråd og eldreråd tar informasjonen om budsjettoppfølging med fokus på skoleutbygging
og helsehus til orientering.

Tobias Johansen foreslo følgende (forslag 1):
Ungdomsrådet anmoder om at administrasjonen etablerer et brukerutvalg som skal være med i
planlegging av utbygging av Borkenes skole. Ungdomsrådet ber om at rådet og andre aktuelle
representanter blir representert i dette brukerutvalget.
Vedtak:
1. Ungdomsrådet tar informasjonen om budsjettoppfølging med fokus på skoleutbygging og
helsehus til orientering.
2. Ungdomsrådet anmoder om at administrasjonen etablerer et brukerutvalg som skal være med i
planlegging av utbygging av Borkenes skole. Ungdomsrådet ber om at rådet og andre aktuelle
representanter blir representert i dette brukerutvalget.
Administrasjonssjefens forslag med tilleggsforslag fra Tobias Johansen enstemmig vedtatt.

PS 5/18 Kontakt på tvers av aldersgrenser - oppfølgingssak
Saksprotokoll i Eldrerådet - 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.
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.
Forslag 1 og 2 enstemmig vedtatt.

PS 6/18 Årsmelding for Kvæfjord eldreråd 2017
Saksprotokoll i Eldrerådet - 13.02.2018
Administrasjonssjefens innstilling
Eldrerådet i Kvæfjord vedtar årsmelding 2017.
Vedtak:
Eldrerådet i Kvæfjord vedtar årsmelding 2017
Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.

PS 7/18 Referat sak
Saksprotokoll i Eldrerådet - 13.02.2018
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

Merknad:
RS 6/18 ble endret til PS-sak 8/18
PS 8/18 Årets fellesmøte for eldrerådene i Sør-Troms 2018 - Foreløpig info
Saksprotokoll i Eldrerådet - 13.02.2018
Administrasjonssjefens innstilling
Saken legges fram uten innstilling

Jarle Solheim foreslo (forslag 1): alle de faste medlemmene i eldrerådet bør delta på fellesmøtet på
Ibestad 12.april 2018 dersom de har anledning. Jarle Solheim kontakter medlemmene som ikke er
tilstede ,og melder på de som kan være med.
Vedtak:
- Alle de faste medlemmene i eldrerådet bør delta på fellesmøtet på Ibestad 12.april 2018 dersom
de har anledning.
- Jarle Solheim kontakter medlemmene som ikke er tilstede, og melder på de som kan være med.
Forslag 1 enstemmig vedtatt.

Møtet hevet kl. 21.00
Referent: Marit Blekastad
Rett utskrift:
Borkenes, 14.02.2018
Ruth-Lise H. Olsen

