Møtebok
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Faste medlemmer som møtte:
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Jarle Solheim
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Lillian Marie Hessen
Medlem
Harry Arnesen
Medlem
Jakob Vaskinn
Medlem
Patrica Ann Bendiksen
Medlem

Representerer

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
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Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Ingen

Representerer

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Marit Blekastad
Førstekonsulent
Leder Jarle Solheim i Eldrerådet ledet møtet.
RS-sak 24/18 ble endret til PS 29/18 Eldrerådskonferansen og generasjonskonferansen 2018
RS-sak 26/18 ble endret til PS 30/18 Henvendelse vedr leilighetsbygg for godt voksne på
Borkenes
Følgende merknader framkom:
Det er ønske om å få sak om velferdsteknologi og velferdsteknologiens ABC som sak på neste
eldrerådsmøte i november 2018.
Det er også ønske om et møte i Gullesfjordområdet med fokus på helse- og omsorgstjenester og
«Leve hele livet». Eldrerådsmedlemmene fra Gullesfjordområdet avklarer mer rundt dette,
aktuelle tema, og hvem som bør delta. Møtet bes lagt inn i møtekalenderen for 1. halvår 2019.
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.
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PS 23/18 Godkjenning av møtebok fra eldrerådets møte 07.06.2018
Saksprotokoll i Eldrerådet - 02.10.2018
Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord eldreråd godkjenner møtebok fra eldrerådets møte 07.06.2018.
Til å signere møteboka velges:
1...
2…

Jarle Solheim foreslo (Forslag 1)
Til å signere møteboka velges:
Jarle Solheim
Patrica Ann Bendiksen
Vedtak:
Til å signere møtebok velges:
1. Jarle Solheim
2. Patrica Ann Bendiksen

PS 24/18 Parkeringsmuligheter i Borkenes sentrum for eldre og
funksjonshemmede
Saksprotokoll i Eldrerådet - 02.10.2018
Administrasjonssjefens innstilling

Saken legges fram uten innstilling.
Forslag 1: Lillian Hessen
Parkeringsplasser på Borkenes.
Kvæfjord eldreråd er kjent med henvendelse datert 22.august fra Kvæfjord pensjonistforening til
Kvæfjord formannskap, der en tar opp foreningens problemer ved bortfall av
parkeringsmuligheter for besøkende til «Pensjonisten».
Eldrerådet viser til at eldre i dag gjerne kjører bil så lenge helsa tillater. Noen har biler som er
tilpasset funksjonshemmede. Det er ingen parkeringsplasser i sentrum som er tilpasset disse.
Generelt er de eldre mer sårbar for avstander enn yngre.
I kvalitetsreformen for eldre – leve hele livet – er tilgjengelighet til sosiale møteplasser vektlagt.
«Pensjonisten» er en viktig sosial møteplass for mange eldre i vårt lokalsamfunn, ikke minst for
hjemmeboende eldre.
Det er grunn for å ta parkeringsproblemene på alvor:
På kort sikt bør parkeringsplassene på andre siden av veien kunne benyttes som før av
besøkende av «Pensjonisten». På litt lengre sikt må det legges til rette for flere parkeringsplasser
i sentrum.

Eldrerådet ser at den løsninga som er vist til i pensjonistforeningens henvendelse kan være et
godt innspill, ved at grøntarealet mot Fochsenveien reguleres til parkeringsformål, og anbefaler
at dette blir gjennomført.
Merknad: saken var ikke oppe til behandling i teknisk utvalg 2.10. Vedtaket fra eldrerådet ble
overlevert leder i TU i deres møte.
Forslag 1 enstemmig vedtatt
Vedtak:
Parkeringsplasser på Borkenes.
Kvæfjord eldreråd er kjent med henvendelse datert 22.august fra Kvæfjord pensjonistforening til
Kvæfjord formannskap, der en tar opp foreningens problemer ved bortfall av
parkeringsmuligheter for besøkende til «Pensjonisten».
Eldrerådet viser til at eldre i dag gjerne kjører bil så lenge helsa tillater. Noen har biler som er
tilpasset funksjonshemmede. Det er ingen parkeringsplasser i sentrum som er tilpasset disse.
Generelt er de eldre mer sårbar for avstander enn yngre.
I kvalitetsreformen for eldre – leve hele livet – er tilgjengelighet til sosiale møteplasser vektlagt.
«Pensjonisten» er en viktig sosial møteplass for mange eldre i vårt lokalsamfunn, ikke minst for
hjemmeboende eldre.
Det er grunn for å ta parkeringsproblemene på alvor:
På kort sikt bør parkeringsplassene på andre siden av veien kunne benyttes som før av
besøkende av «Pensjonisten». På litt lengre sikt må det legges til rette for flere parkeringsplasser
i sentrum.
Eldrerådet ser at den løsninga som er vist til i pensjonistforeningens henvendelse kan være et
godt innspill, ved at grøntarealet mot Fochsenveien reguleres til parkeringsformål, og anbefaler
at dette blir gjennomført.
NB: kopi Kvæfjord pensjonistforening

PS 25/18 "Innsatsprisen" i Kvæfjord- eldrerådets forslag til rammer og
kriterier
Saksprotokoll i Eldrerådet - 02.10.2018
Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord kommune oppretter Innsatsprisen.
Eldrerådet er gitt fullmakt til å tildele Innsatsprisen og utforme kriterier for tildeling av prisen.
Kriterier for tildeling:

1. Innsatsprisen deles ut av Kvæfjord eldreråd, og fortrinnsvis i forbindelse med feiring av den
internasjonale eldredagen i oktober.
2. Innsatsprisen kan deles ut hvert år, og første gang i 2018

3. Innsatsprisen består av en gavesjekk på 3000 kroner, diplom og blomster.
4. Innsatsprisen går til personer/organisasjoner som bidrar med særlig innsats som hever
livskvalitet og trygghet for eldre i Kvæfjord
Forslag 1:(omforent forslag)
Nytt pkt. 5
Forslag på kandidat til innsatsprisen kunngjøres i god tid før utdeling.
Votering:
Administrasjonssjefens innstilling med forslag 1 enstemmigvedtatt.
1. Pkt. 1-4 som innstilling
2. Nytt pkt. 5
Vedtak:
1. Innsatsprisen deles ut av Kvæfjord eldreråd, og fortrinnsvis i forbindelse med feiring av
den internasjonale eldredagen i oktober.
2. Innsatsprisen kan deles ut hvert år, og første gang i 2018
3. Innsatsprisen består av en gavesjekk på 3000 kroner, diplom og blomster.
4. Innsatsprisen går til personer/organisasjoner som bidrar med særlig innsats som hever
livskvalitet og trygghet for eldre i Kvæfjord
5. Forslag på kandidat til innsatsprisen kunngjøres i god tid før utdeling.

PS 26/18 Helsehus i Kvæfjord- orientering om framdrift
Saksprotokoll i Eldrerådet - 02.10.2018
Administrasjonssjefens innstilling

Orientering om framdrift i forhold til bygging av nytt helsehus tas til orientering.
Merknad: Eldrerådet ber om at oppdatert framdriftsplan for bygging av Helsehus legges fram for
medlemmene i neste møte i november.
Vedtak:
Orientering om framdrift i forhold til bygging av nytt helsehus tas til orientering.

PS 27/18 Eldredagen 2018 i Kvæfjord- gjennomgang før dagen
Saksprotokoll i Eldrerådet - 02.10.2018
Administrasjonssjefens innstilling

Eldrerådet tar gjennomgang av program og arbeidsoppgavefordeling for arrangementet
Eldredagen 2018 i Kvæfjord til orientering.
Merknad: Samarbeidende lag og foreninger har tidligere år fått kr 1000,-. Kvæfjord Blainnakor
får kr 1000,- i 2018.

Forslag 1 (omforent forslag) nytt pkt. 2:
Innsatsprisen 2018 tildeles ergoterapeut Mariann Slåttnes for hennes innsats og arbeidsform som
bidrar til livskvalitet og trygghet for eldre i Kvæfjord
Administrasjonssjefens innstilling med nytt forslag 1 enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Eldrerådet tar gjennomgang av program og arbeidsoppgavefordeling for arrangementet
Eldredagen 2018 i Kvæfjord til orientering.
Innsatsprisen 2018 tildeles ergoterapeut Mariann Slåttnes for hennes innsats og arbeidsform som
bidrar til livskvalitet og trygghet for eldre i Kvæfjord

PS 28/18 Referat sak
Saksprotokoll i Eldrerådet - 02.10.2018
RS 24/18 Eldrerådskonferansen 2018- program
RS 25/18 PS 28/18 Årsmelding for Kvæfjord eldreråd 2017
RS 26/18 Henvendelse vedrørende leilighetsbygg for godt voksne på Borkenes
RS 27/18 Tjenestebeskrivelse - Helsestasjon for eldre
RS 28/18 Innvilgelse av tilskudd kr.960,000- Tilbud til mennesker med langvarige og
sammensatte tjenestebehov
RS 29/18 Innvilget tilskudd - tilsagnsbrev Kompetanse- og innovasjonsmidler 2018
RS 30/18 Invitasjon til gjennomføringskonferanser for Leve Hele Livet – en kvalitetsreform for
eldre!
RS 31/18 Tilsynslegefunksjonen i Kvæfjord
RS 32/18 Helse- og omsorgsplanen- bare oppdatert tiltaksplan pr 15.09.2018

PS 29/18 Eldrerådskonferansen og generasjonskonferansen 2018
Saksprotokoll i Eldrerådet - 02.10.2018
Administrasjonssjefens innstilling

Uten innstilling
Deltakerne fra Kvæfjord eldreråd Jarle Solheim og Lillian Hessen ga en orientering fra møtet.
Forslag 1 (Lillian Hessen)

Generasjonsmøter.
I Stortingsmelding 15 — En kvalitetsreform for eldre — Leve hele livet, er det et
mål å bidra til økt aktivitet, gode opplevelser og fellesskap.
Generasjonsmøter og gode øyeblikk er sentralt.
Annethvert år kommer eldrerådene og ungdomsrådene i Troms sammen og
drøfter hvordan de gode intensjonene kan settes ut i praktisk handling, og hvordan
generasjonene kan lære av hverandre.
Et tiltak som har vist seg å kunne fungere, er at kommuner oppretter
midlertidige praksisplasser for ungdom på sommerstid, knyttet til institusjoner
for eldre. De unge blir utfordret på å lage gode møter mellom generasjonene.
Det kan være å gå turer med eldre, lage hyggelige øyeblikk, kanskje med
musikk, sang, lesning og samtale.
De unge kan ha ting å lære av de eldre, og de eldre kan lære av de unge. De
deler gode opplevelser.
Rekruttering til omsorgsyrker vil være et problem framover, og slike ordninger
kan være med å motivere unge til å kvalifisere seg for eldreomsorg.
Kvæfjord eldreråd ber om at det i budsjettet for kommende år blir
litt rom for to praktikantordninger er for ungdom i en måned om
sommeren knyttet til BOAS og Kvæfjordheimen.
Kopi til: ordfører, adm.sjef, helse- og omsorgssjef, ungdomsrådet,
Forslag 1 enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Generasjonsmøter.
I Stortingsmelding 15 — En kvalitetsreform for eldre — Leve hele livet, er det et
mål å bidra til økt aktivitet, gode opplevelser og fellesskap.
Generasjonsmøter og gode øyeblikk er sentralt.
Annethvert år kommer eldrerådene og ungdomsrådene i Troms sammen og
drøfter hvordan de gode intensjonene kan settes ut i praktisk handling, og
hvordan generasjonene kan lære av hverandre.
Et tiltak som har vist seg å kunne fungere, er at kommuner oppretter
midlertidige praksisplasser for ungdom på sommerstid, knyttet til institusjoner
for eldre. De unge blir utfordret på å lage gode møter mellom generasjonene.
Det kan være å gå turer med eldre, lage hyggelige øyeblikk, kanskje med
musikk, sang, lesning og samtale.
De unge kan ha ting å lære av de eldre, og de eldre kan lære av de unge. De
deler gode opplevelser.
Rekruttering til omsorgsyrker vil være et problem framover, og slike ordninger
kan være med å motivere unge til å kvalifisere seg for eldreomsorg.

Kvæfjord eldreråd ber om at det i budsjettet for kommende år blir
gitt rom for to praktikantordninger for ungdom i en måned om
sommeren knyttet til BOAS og Kvæfjordheimen.
Kopi til: ordfører, adm.sjef, helse og omsorgssjef, ungdomsrådet,
fylkesrådet
PS 30/18 Henvendelse vedrørende leilighetsbygg for godt voksne på
Borkenes
Saksprotokoll i Eldrerådet - 02.10.2018
Administrasjonssjefens innstilling

Uten innstilling
Forslag 1 (omforent forslag)
Kvæfjord eldreråd
KVÆFJORD ELDRERÅD STØTTER INITIATIVET OM LEILIGHETSBYGG
FOR GODT VOKSNE PÅ BORKENES.
Kvæfjord eldreråd er gjort kjent med initiativet fra gruppen «Godt voksne» som
ønsker å få reist leilighetsbygg som selveierleiligheter på arealet mellom
nåværende bibliotekbygg og veien med furutrær ned mot BUF—etats bygninger
på Borkenes.
Eldrerådet vil generelt understreke behovet for tilrettelagte leiligheter som en
mellomting mellom eneboliger og institusjonstilbud. Gruppen har dokumentert
både behov og interesse for denne type boliger i kommunen.
Med sitt initiativ ønsker gruppen «Godt voksne» selvå kunne bidra, og med det
avlaste kommunen i en presset situasjon.
Det tomtevalget som gruppen viser til, har ideell beliggenhet med nærhet til de
sentrumsfunksjoner som er nødvendig, uten bakker, og med lett tilgang til
aktuell infrastruktur.
Eldrerådet vil peke på at lokaliseringen også er egnet til å redusere kommunale
kostnader ved sin sentrale beliggenhet og nærhet også til BOAS og Miniboas.
Eldrerådet understreker at initiativet er helt klart i samsvar med de visjoner og
krav som ligger til grunn for St. meld. 15 — En kvalitetsreform for eldre — Leve
hele livet.
Kvæfjord eldreråd vil på det sterkeste anbefale at kommunen så raskt som
mulig får gjennomført det nødvendige reguleringsarbeid og ellers bidra til
realisering. Det haster!
NB: kopi til ordfører, adm.sjef, helse- og omsorgssjef, leder teknisk kontor, media
Forslag 1 enstemmig vedtatt.
Vedtak:
KVÆFJORD ELDRERÅD STØTTER INITIATIVET OM LEILIGHETSBYGG
FOR GODT VOKSNE PÅ BORKENES.

Kvæfjord eldreråd er gjort kjent med initiativet fra gruppen «Godt voksne» som
ønsker å få reist leilighetsbygg som selveierleiligheter på arealet mellom
nåværende bibliotekbygg og veien med furutrær ned mot BUF—etats bygninger
på Borkenes.
Eldrerådet vil generelt understreke behovet for tilrettelagte leiligheter som en
mellomting mellom eneboliger og institusjonstilbud. Gruppen har dokumentert
både behov og interesse for denne type boliger i kommunen.
Med sitt initiativ ønsker gruppen «Godt voksne» selvå kunne bidra, og med det
avlaste kommunen i en presset situasjon.
Det tomtevalget som gruppen viser til, har ideell beliggenhet med nærhet til de
sentrumsfunksjoner som er nødvendig, uten bakker, og med lett tilgang til
aktuell infrastruktur.
Eldrerådet vil peke på at lokaliseringen også er egnet til å redusere kommunale
kostnader ved sin sentrale beliggenhet og nærhet også til BOAS og Miniboas.
Eldrerådet understreker at initiativet er helt klart i samsvar med de visjoner og
krav som ligger til grunn for St. meld. 15 — En kvalitetsreform for eldre — Leve
hele livet.
Kvæfjord eldreråd vil på det sterkeste anbefale at kommunen så raskt som
mulig får gjennomført det nødvendige reguleringsarbeid og ellers bidra til
realisering. Det haster!
Referent: Marit Blekastad
Rett utskrift:
Borkenes, 11.10.2018
Ruth-Lise H. Olsen

