Møteinnkalling

Kvæfjord kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Råd for funksjonshemmede
Kvæfjord rådhus, møterom 2
07.06.2018
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
Randi Owe
Bente Hennie Fritjofsdatter
Berg
Kristin Vonheim Håkonseth
Børre Skoglund
Ler Wah Waw

Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

1

Representerer

2

Saksnr

Innhold

PS 8/18

Godkjenning av møtebok

PS 9/18

Orienteringssak: Reviderte retningslinjer for transporttjenesten for
funksjonshemmede.

PS 10/18

Orienteringssak: Om sammenheng mellom riktig legemiddelbruk, søvn
og ernæring

PS 11/18

Svømmebassenget på Trastad

PS 12/18

Hørsels- og synshemning

PS 13/18

Referatsaker

RS 10/18

Tildeling av prosjektkjønnsmidler 19-18-0007- interkommunalt
velferdsteknologiprosjekt 2017- 2020

RS 11/18

Uttalelse fra VAF- enheten angående mulig nedleggelse av
Trastadbassenget
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

29.05.2018
2016/250

Saksnr
8/18

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Råd for funksjonshemmede

Ågot Hammari
77 02 33 43

Møtedato
07.06.2018

Godkjenning av møtebok

Administrasjonssjefens innstilling
Råd for funksjonshemmede i Kvæfjord godkjenner foreliggende møtebok fra Råd for
funksjonshemmedes møte 15.03.2018 Til signering av møtebok velges:
1...............
2...............

Saksopplysninger
Det følger av kommuneloven § 15 at kommunestyret fastsetter regler om føring av møtebok.
Regler forføring av møtebok er senest behandlet i K-sak 3/13 Kommunestyrets reglement oppdatering der det framgår at reglene for møteavvikling også gjelder for andre kommunale
utvalg.
I forarbeider til kommuneloven av 1992 er det gitt prinsipper for hva som bør føres inn i
møteboka. Lovproposisjonen påpekte som vesentlig at berørt organ kan innestå for det som er
protokollert og at det av den grunn sørges for at organet godkjenner møteboka etter hvert møte.
Godkjenning kan skje på flere måter, lokal praksis er at organet selv i neste møte godkjenner
(eller forkaster) møteboka samtidig som to medlemmer som tok del i det aktuelle møte velges til
å gjennomgå og underskrive møteboka på organets vegne, jf § 5 i reglementet.
Bestemmelsen kom inn i reglementet samtidig med vedtak om elektronisk føring av møtebok.
Etter dette skal både utvalgsmedlemmer og andre ha tilgang til møtebok via kommunens
hjemmeside www.kvafjord.kommune.no. Papirversjonen kan også fås ved henvendelse til
servicekontoret.

5

Behandlingen av saker som lovhjemlet er unntatt offentlighet, tas ikke inn i den del av møteboka
som er åpent tilgjengelig.
Det er påpekt som ulempe at det kan være langt fram til neste møte, og at administrasjonen da
kan nøle med å iverksette et vedtak før man sikkert vet at det som er protokollert vil bli
godkjent. En godkjenningsprosedyre betyr imidlertid ikke at vedkommende organ har fri
rådighet når det gjelder møtebokas innhold. Vedtak som er gjort, kan ikke endres eller justeres
kun ved senere endring av møteboka. Om det er på det rene hvilket vedtak som ble truffet, kan
administrasjonen sette det ut i livet.
Det er ikke innkommet merknader til møtebok for overnevnte møte i Råd for
funksjonshemmede.
Møtebok kan lastes ned fra kommunens hjemmeside eller bestilles i papirformat ved
henvendelse til servicekontoret på telefon 770 23000

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

29.05.2018
2017/1163

Saksnr
9/18

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Råd for funksjonshemmede

Ågot Hammari
77 02 33 43

Møtedato
07.06.2018

Orienteringssak: Reviderte retningslinjer for transporttjenesten for funksjonshemmede.

Administrasjonssjefens innstilling
Råd for funksjonshemmede tar saken til orientering.

Dokumenter i saken
Vedlegg: Reviderte retningslinjer for transporttjenesten for funksjonshemmede
Saksopplysninger
Orientering vil bli gitt i møtet.

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

23.05.2018
2018/186

Saksnr
18/18
10/18

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Eldrerådet
Råd for funksjonshemmede

Marit Blekastad
77023336

Møtedato
07.06.2018
07.06.2018

Orienteringssak: Om sammenheng mellom riktig legemiddelbruk, søvn og ernæring

Administrasjonssjefens innstilling
Eldreråd og Råd for funksjonshemmede tar saken om sammenheng mellom riktig legemiddelbruk, søvn
og ernæring til orientering.

Saksopplysninger
Orientering vil bli gitt i møtet.

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

23.05.2018
2018/186

Saksnr
19/18
11/18

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Eldrerådet
Råd for funksjonshemmede

Marit Blekastad
77023336

Møtedato
07.06.2018
07.06.2018

Svømmebassenget på Trastad

Administrasjonssjefens innstilling
Saken fremmes uten innstilling

Dokumenter i saken:
Saksopplysninger
Det er Kvæfjord Eiendom som eier og driver bassenget på Trastad. Mange av innbyggerne i Kvæfjord
som ikke kan nyttiggjøre seg det ordinære bassenget i kvæfjordhallen benytter Trastadbassenget siden
dette er oppvarmet. Det gjelder både kommunale enheter som VAF og fysioterapitjenesten, og frivillige
lag og foreninger. Kvæfjord Eiendom har signalisert at bassenget vil bli stengt da det er kostbart å drifte
dette.
Vurderinger
Råd for funksjonshemmede og Eldrerådet i Kvæfjord er blitt kjent med at bassenget på Trastad kan bli
nedlagt, og har ønsket å komme med innspill i denne saken.

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

23.05.2018
2018/186

Saksnr
20/18
12/18

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Eldrerådet
Råd for funksjonshemmede

Marit Blekastad
77023336

Møtedato
07.06.2018
07.06.2018

Hørsels- og synshemning
Administrasjonssjefens innstilling
Saken tas til orientering.
Dokumenter i saken:
K-sak 20/18 Interpellasjon « Hørselstap- et samfunnsproblem»
RS-sak Eld13/18 «Brev fra HLF Troms- Hørselskompetanse der brukeren bor»
Vedlegg:
Interpellasjon «Hørselstap- et samfunnsproblem»
Saksopplysninger
I dag er det anslått at mer enn 200.000 personer i Norge bruker høreapparat eller har Cochlea implantat.
Det er beregnet at dette antallet vil øke i tiden framover. I plan- og bygningslovens forskrift (TEK 10) er
kravet at byggverk for publikum og i rom i arbeidsbygning skal ha lyd- og taleoverføringsutstyr. I
kommunestyremøte 3.mai 2018 fremmet eldrerådsrepresentanten interpellasjonen «Hørselstap- et
samfunnsproblem». Kommunestyret fattet da følgende vedtak: «Kommunestyret ber kommunen kartlegge
behov, og vurdere tekniske løsninger og økonomi».
Mange av de samme utfordringene gjelder personer med nedsatt syn. For dårlig tilpasset belysning,
mangelfull merking ute og inne, hjelpemidler og tilrettelegging for å kunne lese aviser/sakspapirer/
dokumenter bidrar til at mennesker med nedsatt syn i mindre grad har mulighet til å delta aktivt i
samfunnsliv
Vurderinger
Tilretteleggingen for personer med nedsatt funksjonsevne er mange steder er mangelfull, enten ved at det
mangler tilrettelegging og nødvendige hjelpemidler, eller manglende kunnskap om hvordan utstyr skal
brukes. Mangel på tilrettelegging kan medføre at mange med hørsels- og synshemming unnlater å delta på
sosiale arrangement eller i samfunnsliv. Eldrerådet og Råd for funksjonshemmede har derfor bedt om en
orientering om aktuelle hjelpemidler som finnes.
Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef
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PS 13/18 Referatsaker
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Fylkesmannen i Troms
Romssa Fylkkama’nni
Saksbehandler
Marianne

Winther

Riise

%

I

Telefon

Vår dato

Vår ref.

Arkivkode

77 64 20 42

25.04.2018

2018/1703

331.2

Deres

Deres

dato

28.02.2018

Harstad

,JL LE

V

ref.

19-18-0007

/ Hårsttåid Suohkan

Kommune

Postmottak

9479 Harstad

Tildeling

( 77q

av prosjektskjønnsmidler

velferdsteknologiprosjekt

19-18-0007

- Interkommunalt

2017 - 2020

Det vises til kommunens søknad om 3,564 mill. kr. til prosjektet «Interkommunalt
velferdsteknologiprosjekt 2017-2020». Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Harstad,
Kvæfjord og Skånland i Troms og Tjeldsund, Evenes og Vågan i Nordland. Søknaden ble
levert i søknadsdatabasen ISORD 28. februar 2018.
Fylkesmannen
utlyste 25. januar 2018 prosjektskj ønnsmidler innen satsingsområdene
digitalisering/velferdsteknologi, totalforsvar og akuttberedskap i barnevernet. Kommunene
ble oppfordret om å gå sammen om å utvikle større prosjekter innenfor satsingsområdene.
Fylkesmannen har mottatt i alt 19 søknader med en samlet søknadsramme på 15,7 mill. kr. 8
av prosjektene gjaldt videreføring av prosjekter fra 2017. Fylkesmannen har måtte foreta en
streng prioritering av søknadene da ramme til fordeling kun var ca. 4,6 mill. kr.
Fylkesmannen har tildelt midler til totalt 12 prosjekter, hvorav 6 innen
digitalisering/velferdsteknologi, 2 innen totalforsvar, 3 innen akuttberedskap
i barnevernet og
ett innen plan-, nærings- og utmarksforvaltning. 1 1 av de 12 støttede prosjektene er
samarbeidsprosjekter.
Fylkesmannen tildelte prosjektet kr. 650 000 i 2017. Vi er i framdriftsrapporteringen
informert om at det gjenstår et restbeløp på kr. 175 000 som ble overført til 2018.
Fylkesmannen har besluttet å tildele Harstad kommune kr. 580 000 i 2018 til ovennevnte
prosjekt. Kommunen kan videre nytte restbeløpet fra 2017 til samme formål.
I henhold til avtale med kommunen, ref. mail av 19. mars, skal midlene gå til å dekke en
prosjektlederstilling som er helt sentral for å kunne koordinere aktivitetene i Harstad og
omegn, samt å samhandle/koordinere inn mot Vågan i det nasjonale prosjektet.
Kommunen skal rapportere på framdriften i prosjektet i 2018, med frist 1. februar 2019.
A11 rapportering skal skje i databasen ISORD.
Dersom prosjektet ikke har fremdrift som opprinnelig forutsatt, slik at det ved utgangen av

Fylkeshuset,

Strandvegen
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Postboks 6105, 9291 Tromsø

Telefon:

77 64 20 00

Telefaks: 77 64 21 39

Avdeling

fmtrpostmottak@fylkesmannen.no

Justis- og kommunalavdelingen

www.fylkesmannen.no/troms
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Side

2 av 2

året gjenstår prosjektskjønnsmidler
som skulle vært brukt i 2018, kan disse settes av på
bundet fond i kommuneregnskapet
slik at prosjektet kan fortsette i 2019. Det er ikke
nødvendig å søke Fylkesmannen
om slik overføring av midler til påfølgende år, men det må
fremgå av ovennevnte framdriftsrapportering
til Fylkesmannen.
Fylkesmannen
vil på et senere tidspunkt oversende mer utfyllende informasjon om
framdriftsrapporteringen,
og hvordan kommunen skal gå fram i forhold til å søke om
eventuelt videreført støtte i 2019.
Tildelte

midler vil bli utbetalt

over rammetilskuddet

for juni.

Med hilsen

Dokumentet

J an—Pcder

er elektronisk

godkjent

og har ikke håndskrevne

signaturer.

Andreassen

kommunaldirektør
Marianne

Winther

seniorrådgiver

Kopi til:
rd kommune

B

Skånland kommune

Postboks 240

deveien

26

9475

Borkenes

9439

Evenskjer

14

Riise
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KVPEFJ ORD

KOMMUNE

VAF

— enheten.

Til Kvæfjord Eiendom A/S
9475 Borkenes

Uttalelse

fra VAF — enheten

Trastad

angående

mulig nedleggelse

19.04.18

av Trastadbassenget.

VAF —enheten leier bassenget 4,5 timer i uka og er dermed en av de største leietakerne av
bassenget på Trastad. Det er 16 brukere som benytter seg av dette tilbudet ukentlig.
Mange av disse brukerne er bevegelseshemmet
og bassenget er en av få muligheter til å være i
fysisk aktivitet.
Dette er svært viktig for å kunne opprettholde motoriske ferdigheter og opprettholde fysisk styrke
og forbygge svekkelse av fysiske ferdigheter.
Bassenget (spesielt torsdagene) har en viktig funksjon også for opplevelse av velvære og
rekreasjon som ikke er mulig å få til på annen måte.
Helse og sosialplanen skal også ivareta forebygging og sette i gang aktiviseringstilbud
der alle
grupper skal være inkludert. For en del av våre brukere er dette et av de beste tilbudene vi kan gi
dem. Etterspørselen vil ikke bli mindre etter hvert som de blir eldre og det blir færre andre
aktiviteter de kan være med på.
Kvæfjord svømmehall er ikke et alternativ for de aller fleste i denne gruppen.
Vi Vil på det sterkeste be om at tilbudet blir opprettholdt på dagens nivå og at våre brukere ikke
mister et av sine viktigste tilbud.

Hilsen Kristin H Johnsen
"kV—35344” H

']Fl/wx

5141‘

Enhetsleder/rektor
VAF — enheten

Kopi: Torbjørn Larsen ordfører
Ågot Hammari Helse og sosialsj ef
Styreleder i Kvæfjord Eiendom Anne Birgit Nilsen
Rådet for funksj onshemmede v/Randi Owe
Levekårsutvalget v/Karin Eriksen

Adr: Oscarsvei

11, 9475

BORKENES

tlf.: 77 02 32 70

E-post: kristin.haugenjohnsenCevafjordkommune.no
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