Møtebok

Kvæfjord kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Eldrerådet
Kvæfjord rådhus, møterom 2
24.04.2018
09:30- 14:30

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
Marit Blekastad
Eli- Annie Marthinussen
June Gjertsen

Stilling
Førstekonsulent/ sekretær for eldrerådet
Beredskapsansvarlig i sak 10/18
Saksbehandler i sak 11/18 og 12/18

Leder Jarle Solheim i Eldrerådet ledet møtet.
I forbindelse med godkjenning av møteboka ble referatsak 14/18 «Fellesmøte for eldrerådene i
Sør-Tromsregionen 2018» endret til politisk sak 16/18.
En ny referatsak ble delt ut i møtet:
RS 15/18 Rapportering og tilskudd til dagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer med
demens 2018
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

Saksnr

Innhold

PS 9/18

Godkjenning av eldrerådets møtebok fra 13.02.2018

PS 10/18

Nytt fra beredskapsseksjonen- orientering

PS 11/18

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - orienteringssak

PS 12/18

Reviderte retningslinjer for transporttjenesten for funksjonshemmede orienteringssak

PS 13/18

Planlegging av eldredagen 2018

PS 14/18

Kontakt på tvers av aldersgrense-oppfølgingssak

PS 15/18

Referatsaker

RS 9/18

Samarbeidsavtale for det Nasjonale Spredningsprosjektet for
Velferdsteknologiprosjektet "Lengst mulig aktiv i eget liv"

RS 10/18

Innvilget tilskudd 2018-psykolog i kommunale helse- og
omsorgstjenester

RS 11/18

Konstituerende møte i boligpolitisk utvalg 27.02.2018

RS 12/18

Årsmelding for 2017 fra Pasient- og brukerombudet i Troms

RS 13/18

Brev fra HLF Troms - Hørselskompetanse der brukeren bor

RS 14/18
RS 15/18

Fellesmøte for eldrerådene i Sør- Tromsregionen 2018
Rapportering og tilskudd til dagaktivitetsplasser for hjemmeboende
personer med demens 2018.

PS 16/18

Fellesmøte for eldrerådene i Sør-Tromsregionen 2018

PS 9/18 Godkjenning av eldrerådets møtebok fra 13.02.2018
Saksprotokoll i Eldrerådet - 24.04.2018

Administrasjonssjefens innstilling
Eldrerådet i Kvæfjord godkjenner foreliggende møtebok fra eldrerådets møte 13.02.2018. Til å signere
møteboka velges:

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

PS 10/18 Nytt fra beredskapsseksjonen- orientering
Saksprotokoll i Eldrerådet - 24.04.2018
Administrasjonssjefens innstilling
Eldrerådet i Kvæfjord tar informasjonen fra beredskapsseksjonen i Kvæfjord til orientering.
Forslag 1 (Lillian Hessen)
Eldrerådet er godt fornøyd med avtalen som er inngått med Norsk luftambulanse angående
helseberedskap- særlig viktig for Gullesfjordområdet.
Eldrerådet ble også orientert om brannberedskap i våre institusjoner og boliger for funksjonshemmede.
Det gjøres et viktig arbeid der brannansvarlig holder samlinger jevnlig og øvelser. Tilbakemeldingene er
positive.
Kommunens lager av joddtabletter er lagret på legesenteret og tablettene er fornyet. Det tas kontakt
med Flesnes om dette.
Vedtak:
Eldrerådet er godt fornøyd med avtalen som er inngått med Norsk luftambulanse angående
helseberedskap- særlig viktig for Gullesfjordområdet.
Eldrerådet ble også orientert om brannberedskap i våre institusjoner og boliger for funksjonshemmede.
Det gjøres et viktig arbeid der brannansvarlig holder samlinger jevnlig og øvelser. Tilbakemeldingene er
positive.
Kommunens lager av joddtabletter er lagret på legesenteret og tablettene er fornyet. Det tas kontakt
med Flesnes om dette.
Forslag 1 enstemmig vedtatt

PS 11/18 Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - orienteringssak
Saksprotokoll i Eldrerådet - 24.04.2018
Administrasjonssjefens innstilling
Eldrerådet tar saken til orientering.

Forslag 1 (Jarle Solheim)
Eldrerådet i Kvæfjord er fornøyd med den praksis som kommunen har i saksbehandling av
parkeringstillatelser for forflytningshemmede.
Vedtak:
Eldrerådet i Kvæfjord er fornøyd med den praksis som kommunen har i saksbehandling av
parkeringstillatelser for forflytningshemmede.

PS 12/18 Reviderte retningslinjer for transporttjenesten for
funksjonshemmede - orienteringssak
Saksprotokoll i Eldrerådet - 24.04.2018
Administrasjonssjefens innstilling
Eldrerådet tar saken til orientering.
Administrasjonssjefens forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Eldrerådet tar saken til orientering.

PS 13/18 Planlegging av eldredagen 2018
Saksprotokoll i Eldrerådet - 24.04.2018
Administrasjonssjefens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Forslag 1
Kvæfjord eldreråd vil også i år feire med internasjonale eldredagen. Vår dag er 3. oktober.
Sekretær for Kvæfjord eldreråd lager oppdatert liste angående det videre arbeid.
Lillian Hessen er komiteleder.
Forslag 1 enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kvæfjord eldreråd vil også i år feire med internasjonale eldredagen. Vår dag er 3. oktober.
Sekretær for Kvæfjord eldreråd lager oppdatert liste angående det videre arbeid.
Lillian Hessen er komiteleder.

PS 14/18 Kontakt på tvers av aldersgrense-oppfølgingssak
Saksprotokoll i Eldrerådet - 24.04.2018
Administrasjonssjefens innstilling
Informasjonen fra kontakt mellom Rå videregående skole og representanter fra eldreråd og ungdomsråd
i forhold til lokalhistorie og aktivitetslære tas til orientering.
Forslag 1 (Jarle Solheim)
Kontakt på tvers av aldersgrensene. Lillian og Kåre fra eldrerådet og Johanne og Brage fra
ungdomsrådet, samt rektor på RÅ videregående skole.
Møtet var 8. mars og tema samfunnsfag- historie- natur- kultursti og Trastad samlinger er tema som ble
drøftet.
Rektor ved Rå videregående skole skal ta videre kontakt.
Uttalelsen sendes ungdomsrådet og rektor ved Rå videregående skole.

Forslag 1 enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kontakt på tvers av aldersgrensene. Lillian og Kåre fra eldrerådet og Johanne og Brage fra
ungdomsrådet, samt rektor på RÅ videregående skole.
Møtet var 8. mars og tema samfunnsfag- historie- natur- kultursti og Trastad samlinger er tema som ble
drøftet.
Rektor ved Rå videregående skole skal ta videre kontakt.
Uttalelsen sendes ungdomsrådet og rektor ved Rå videregående skole.

PS 15/18 Referatsaker
Saksprotokoll i Eldrerådet - 24.04.2018
RS 9/18
RS
RS
RS
RS

10/18
11/18
12/18
13/18

Samarbeidsavtale for det Nasjonale Spredningsprosjektet for Velferdsteknologiprosjektet
"Lengst mulig aktiv i eget liv"
Innvilget tilskudd 2018-psykolog i kommunale helse- og omsorgstjenester
Konstituerende møte i boligpolitisk utvalg 27.02.2018
Årsmelding for 2017 fra Pasient- og brukerombudet i Troms
Brev fra HLF Troms- Hørselskompetanse der brukeren bor
Merknad: Eldrerådet ønsker dette som en egen sak på neste eldrerådsmøte med fokus på
lokal tilrettelegging for hørselshemmede.

RS 14/18 Fellesmøte for eldrerådene i Sør-Tromsregionen 2018
Merknad: Felles eldreråd har skrevet en felles uttalelse vedr postombæring som skal
behandles av det enkelte eldreråd før utsending. Ibestad eldreråd sender ut.
RS 14/18 ble endret til PS-sak 16/18
RS 15/18 Rapportering og tilskudd til dagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer med demens
2018.
PS 16/18 Fellesmøte for eldrerådene i Sør-Tromsregionen 2018

PS 16/18 Fellesmøte for eldrerådene i Sør-Tromsregionen 2018
Saksprotokoll i Eldrerådet - 24.04.2018

Administrasjonssjefens innstilling
Saken legges fram uten innstilling
Forslag 1 (felles) Uttalelsen fra fellesmøtet Eldrerådene i Sør-Troms støttes av Kvæfjord Eldreråd.
Ibestad Eldreråd sender uttalelsen til Posten Norge, Samferdselsdepartementet og media.
Forslag 1 enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Uttalelsen fra fellesmøtet Eldrerådene i Sør-Troms støttes av Kvæfjord Eldreråd.
Ibestad Eldreråd sender uttalelsen til Posten Norge, Samferdselsdepartementet og media.

Møtet hevet kl. 14.30
Referent: Marit Blekastad
Rett utskrift:
Borkenes 30.04.2018

Susanne Maughan

