Møtebok

Kvæfjord kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Eldrerådet
møterom 2, Kvæfjord rådhus
07.06.2018
09:30- 13:35
(Fellesmøte 09:30-12:10)

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Jarle Solheim
Leder
Lillian Marie Hessen
Medlem
Harry Arnesen
Medlem
Patrica Ann Bendiksen
Medlem

Representerer

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Jakob Vaskinn
Medlem

Representerer

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Helga Amdal Stensen
Jakob Vaskinn

Representerer

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Marit Blekastad
Førstekonsulent/sekretær for eldrerådet
Mariann Slåttnes
Ergoterapeut i sak 20/18
Leder Jarle Solheim i Eldrerådet ledet møtet.
Deler av møtet var et fellesmøte Eldreråd og Råd for funksjonshemmede; det gjaldt PS-sak
19/18 og 20/18. PS-sak 18/18 skulle vært fellessak, men måtte utsettes. Denne settes opp igjen
og ses i sammenheng med Meld. St. 15 (2017-2018) «Leve hele livet».
Det ble også delt ut 3 nye referatsaker:
Referat fra Fellesmøte for eldrerådene i Sør-Tromsregionen 2018
Innvilgelse av tilskudd Kommunalt rusarbeid 2018
Parkeringsmuligheter i Borkenes sentrum for eldre og funksjonshemmede
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 slik:
http://www.kvafjord.kommune.no/ ► SELVBETJENING ► Politiske møter
Deretter klikker man på aktuell Dato for utvalget og velger enten Møteinnkalling eller Møteprotokoll
via klikk på Åpne dokument.
Møtebok kan også bestilles i papirformat ved henvendelse til kommunens servicekontor.

Saksnr

Innhold

PS 17/18

Godkjenning av eldrerådets møtebok fra 24.04.2018

PS 18/18

Orienteringssak: Om sammenheng mellom riktig legemiddelbruk, søvn
og ernæring

PS 19/18

Svømmebassenget på Trastad

PS 20/18

Hørsel- og synshemming

PS 21/18

Planlegging av eldredagen 2018

PS 22/18

Referatsaker

RS 16/18

Tildeling av prosjektmidler 19-18-0007 – interkommunalt
velferdsteknologiprosjekt 2017-2020

RS 17/18

Orientering om kommende tertialvis rapportering av ventelistetall

RS 18/18

Uttalelse fra VAF-enheten angående mulig nedleggelse av
Trastadbassenget

RS 19/18

Melding om politisk vedtak- digital innovasjon og postombæring

RS 20/18

Markering av den internasjonale eldredagen 2018

RS 21/18

Referat fra Fellesmøte for eldrerådene i Sør-Tromsregionen 2018

RS 22/18

Innvilgelse av tilskudd Kommunalt rusarbeid 2018

RS 23/18

Parkeringsmuligheter i Borkenes sentrum for eldre og
funksjonshemmede

PS 17/18 Godkjenning av eldrerådets møtebok fra 24.04.2018
Saksprotokoll i Eldrerådet - 07.06.2018
Administrasjonssjefens innstilling

Kvæfjord eldreråd godkjenner møtebok fra eldrerådets møte 24.04.2018.
Til å signere møteboka velges:
1
2…
Jarle Solheim foreslo (Forslag 1)
Til å signere møteboka velges:
Lillian Hessen
Harry Arnesen
Vedtak:
Til å signere møteboka velges:
Lillian Hessen
Harry Arnesen
Administrasjonssjefens innstilling med forslag 1 enstemmig vedtatt.

PS 18/18 Orienteringssak: Om sammenheng mellom riktig legemiddelbruk,
søvn og ernæring
Saksprotokoll i Eldrerådet - 07.06.2018

PS 19/18 Svømmebassenget på Trastad
Saksprotokoll i Eldrerådet - 07.06.2018
Administrasjonssjefens innstilling

Saken fremmes uten innstilling
Forslag 1 (Randi Owe)
I dag benytter mange seg av varmtvannsbassenget på Trastad. Behovet er sannsynligvis større
enn det brukervolumet viser. Fokus, fra Kvæfjord eiendom, bør ligge på å gjøre tilbudet kjent
og tilgjengelig for flere. Eldrerådet og Rådet for funksjonshemmede vil be kommunestyret om å
finne en løsning sammen med Kvæfjord eiendom, slik at tilbudet om varmtvannsbasseng i
kommunen opprettholdes.
Forslag 1 enstemmig vedtatt

Vedtak:
I dag benytter mange seg av varmtvannsbassenget på Trastad. Behovet er sannsynligvis større
enn det brukervolumet viser. Fokus, fra Kvæfjord eiendom, bør ligge på å gjøre tilbudet kjent
og tilgjengelig for flere. Eldrerådet og Rådet for funksjonshemmede vil be kommunestyret om å
finne en løsning sammen med Kvæfjord eiendom, slik at tilbudet om varmtvannsbasseng i
kommunen opprettholdes.

PS 20/18 Hørsels- og synshemning
Saksprotokoll i Eldrerådet - 07.06.2018
Administrasjonssjefens innstilling

Saken tas til orientering.
Forslag 1 (Randi Owe)
Eldrerådet og Råd for funksjonshemmede ser at behovet for hjelpemidler er stort for både
gruppen av hørselshemmede og synshemmede. Samtidig er det også mange hjelpemidler
tilgjengelig. Det er viktig at denne kunnskapen tilflyter de som har behovene, og at
hjelpemidlene gjøres tilgjengelig for disse. Eldrerådet og Råd for funksjonshemmede vil be om
at optiker med avtale i Harstad og fastlege gjør sine pasienter oppmerksom på at de kan ta
kontakt med kommunens ergoterapitjeneste for oppfølging.
(Uttalelsen sendes optikere med avtale, fastlege, HT og Vesterålens avis)
Forslag 2 (Bente Berg)
Rådet for funksjonshemmede og Eldrerådet i fellesmøte, er positive til og støtter vedtak i
kommunestyre av 3.5.2018.
I vedtak bes kommunen om å kartlegge behov og vurdere tekniske løsninger og økonomi, i
forhold til tilrettelegging for hørselshemmede. Rådene ber om at dette også innbefatter
tilrettelegginger for synshemmede.
Vedtak:
1. Saken tas til orientering.
2. Eldrerådet og Råd for funksjonshemmede ser at behovet for hjelpemidler er stort for
både gruppen av hørselshemmede og synshemmede. Samtidig er det også mange
hjelpemidler tilgjengelig. Det er viktig at denne kunnskapen tilflyter de som har
behovene, og at hjelpemidlene gjøres tilgjengelig for disse.
Eldrerådet og Råd for funksjonshemmede vil be om at optiker med avtale i Harstad og
fastlege gjør sine pasienter /kunder oppmerksom på at de kan ta kontakt med
kommunens ergoterapitjeneste for oppfølging.
3. Rådet for funksjonshemmede og Eldrerådet i fellesmøte, er positive til og støtter vedtak i
kommunestyre av 3.5.2018.
I vedtak bes kommunen om å kartlegge behov og vurdere tekniske løsninger og
økonomi, i forhold til tilrettelegging for hørselshemmede. Rådene ber om at dette også
innbefatter tilrettelegginger for synshemmede.
Vedtakets punkt 2 sendes optikere med avtale, fastlege, HT og Vesterålens avis.
Administrasjonssjefens innstilling med forslag 1 og 2 enstemmig vedtatt.

PS 21/18 Planlegging av eldredagen 2018
Saksprotokoll i Eldrerådet - 07.06.2018
Administrasjonssjefens innstilling

Saken legges fram uten innstilling
Forslag 1 (felles)
1. Eldrerådet ber om at det etableres en «Innsatspris». Prisen deles årlig ut på kommunens
internasjonale eldredag. Det er ønskelig med kriterier for tildeling av denne prisen.
2. Møtedatoer for videre planlegging av internasjonal eldredag:
Mandag 27.august kl. 9.30
Mandag 17.september kl. 9.30
1. Eldrerådet viser ellers til oppdatert arbeidsliste internasjonal eldredag 2018 pr 7.6.2018
Forslag 1 enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Eldrerådet ber om at det etableres en «Innsatspris». Prisen deles årlig ut på kommunens
internasjonale eldredag. Det er ønskelig med kriterier for tildeling av denne prisen.
2. Møtedatoer for videre planlegging av internasjonal eldredag:
Mandag 27.august kl. 9.30
Mandag 17.september kl. 9.30
2. Eldrerådet viser ellers til oppdatert arbeidsliste internasjonal eldredag 2018 pr 7.6.2018

PS 22/18 Referatsaker
Saksprotokoll i Eldrerådet - 07.06.2018
RS 16/18 Tildeling av prosjektkjønnsmidler 19-18-0007- interkommunalt
velferdsteknologiprosjekt 2017- 2020
RS 17/18 Orientering om kommende tertialvis rapportering av ventelistetall
RS 18/18 Uttalelse fra VAF- enheten angående mulig nedleggelse av Trastadbassenget
RS 19/18 Melding om politisk vedtak- digital innovasjon og postombæring
RS 20/18 Markering av den internasjonale eldredagen 2018
RS 21/18 Referat fra fellesmøtet på Ibestad 12. april 2018
RS 22/18 Innvilgelse av tilskudd kr 990,000 til kommunalt rusarbeid over statsbudsjettets
kapittel 765 post 62 for 2018
RS 23/18 Kvæfjord pensjonistforening - Parkeringsmuligheter i Borkenes sentrum for eldre og
funksjonshemmede

Referent: Marit Blekastad
Rett utskrift:
Borkenes, 12.06.2018
Ruth-Lise H. Olsen

