Møtebok

Kvæfjord kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Kvæfjord eldreråd Fellesmøte med ungdomsrådet
Kvæfjord rådhus, møterom 2
19.02.2019
17:30 – 21:00

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

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Helga Amdal Stensen
Jakob Vaskinn
Bendiks H. Arnesen
Jarle Solheim
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Marit Blekastad
Tor- Anders Markussen
Ellen Eliseussen
Hanne Markussen

Representerer

Representerer

Representerer

Stilling
Førstekonsulent/sekretær for eldrerådet
Førstekonsulent i felles sak PS 2/19
Næringskonsulent i felles sak PS 3/19
Leder Frivilligsentralen i felles sak PS 6/19

Nestleder Lillian Hessen ledet møtet med saker kun for eldrerådet.
Fellesdelen av møtet ble ledet av Marianne Nicolaisen, nestleder i Ungdomsrådet.
Fellesmøte med ungdomsrådet fra kl. 18.30- 21.00 i sak 2/ 19, 3/19 og 6/19.
Eldrerådet hadde eget møte kl. 17.30-18.30 og behandlet der sak 1/19, 4/19, 5/19, 7/19 og nye
saker
PS 8/19: Årsmelding for Kvæfjord Eldreråd 2018.
RS-sak 2/19 ble endret til PS 9/19 Fellesmøte i Salangen- eldrerådene i Sør-Troms.
RS-sak 4/19 ble endret til PS 10/19 Høringsbrev …ny forskrift om råd for eldre…..
Det fremkom ellers ingen merknader til innkalling og saksliste. Sakslista ble enstemmig vedtatt.

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
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PS 1/19 Godkjenning av møtebok fra Eldrerådets møte 20.11.2018
Saksprotokoll i Eldrerådet - 19.02.2019
Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord eldreråd godkjenner møtebok fra eldrerådets møte 21.11.2018.
Til å signere møteboka velges:
1
2…
Lillian Hessen foreslo (Forslag 1)
Til å signere møteboka velges:
Harry Arnesen
Lillian Hessen
Votering:
- Administrasjonssjefens innstilling med forslag 1 enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kvæfjord eldreråd godkjenner møtebok fra eldrerådets møte 21.11.2018.
Til å signere møteboka velges:
1. Harry Arnesen
2. Lillian Hessen
PS 2/19 Orienteringssak fra PS 46/18: Folkehelseoversikt 2018-21, et
grunnlag for planarbeid
Saksprotokoll i Eldrerådet - 19.02.2019
Førstekonsulent Tor Anders Markussen presenterte Folkehelseoversikt 2018 – 2021 for
Kvæfjord kommune og Ungdataundersøkelse 2018 Kvæfjord kommune
Administrasjonssjefens innstilling
Saken legges fram uten administrativ innstilling til vedtak, det vises til vedtak PS 46/18
Forslag 1:
1. Førstekonsulent Tor-Anders Markussen orienterte om Folkehelseoversikt 2018-2021.
2. Ungdomsrådet og Eldrerådet takket for interessant orientering.
3. Informasjonen om folkehelse som er gitt i de politiske utvalg bør også gis i
kommunestyret og danne grunnlag for arbeid med Kvæfjord kommunes planverk.
Votering:
- Forslag 1 enstemmig vedtatt
Vedtak:
1. Førstekonsulent Tor-Anders Markussen orienterte om Folkehelseoversikt 2018-2021.
2. Ungdomsrådet og Eldrerådet takket for interessant orientering.

3. Informasjonen om folkehelse som er gitt i de politiske utvalg bør også gis i
kommunestyret og danne grunnlag for arbeid med Kvæfjord kommunes planverk

PS 3/19 Informasjon om "Mylderhuset" i Kvæfjord
Saksprotokoll i Eldrerådet - 19.02.2019
Næringskonsulent Ellen Eliseussen informerte om «Mylderhuset» i Kvæfjord
Administrasjonssjefens innstilling
Saken legges fram uten innstilling

Forslag 1 (Lillian Hessen)
Kvæfjord Eldreråd og Kvæfjord og Ungdomsråd vedtar felles uttalelse om» Mylderhuset»:
«MYLDERHUSET» I KVÆFJORD.
Uttalelse fra Kvæfjord Eldreråd og Kvæfjord Ungdomsråd.
Kvæfjord Eldreråd og Kvæfjord Ungdomsråd har i fellesmøte 19/2-2019 blitt informert om
arbeidet med «Mylderhuset» i Kvæfjord.
«Mylderhuset» er tenkt som en samlokalisering av Kvæfjord Bibliotek, Kvæfjord
Frivilligsentral, Rus- og psykiatritjenesten medregnet Møteplassen og Kvæfjord Folkeverksted.
Prosjektet bygger på en visjon om «Mylderhuset» som et sted å lære, studere, debattere, lese,
lytte, skape, dele kunnskap, prøve, feile, møte venner, bli kjent med nye mennesker, et sted å
finne ro og bare være.
I Stortingsmelding 15 (2017 – 2018) «Leve hele livet» vektlegges behovet for møteplasser i
lokalsamfunnet: «Å skape generasjonsmøter handler både om å etablere møteplasser mellom
unge og eldre i dagliglivet, og om å organisere aktivitet og virksomhet på tvers av
generasjonene.»
Mylderhuset kan bli en slik møteplass, ikke bare mellom unge og eldre, men som en arena for
alt integreringsarbeid i vårt lokalsamfunn, og for samhandling mellom offentlig og frivillig
innsats.
Borkenes har tradisjoner som skolested helt fra først på 1900-tallet. «Mylderhuset» kan være et
viktig bidrag til å føre disse tradisjonene videre, og kan bidra til et kvantesprang både for
grunnskolen og det videregående skoleverk i kommunen.
I økonomiplanen er «Mylderhuset» ført opp med 5 mill kroner til finansiering av halvdelen av
de antatte utgifter. Kvæfjord Eldreråd og Kvæfjord Ungdomsråd ber om at prosjektet
videreføres med fokusering på fullfinansiering, eventuelt gjennom bidrag fra eksterne aktører.
Arbeidet må munne ut i en framdriftsplan.
Både Eldrerådet og Ungdomsrådet tilbyr seg å kunne bidra i et eventuelt brukerutvalg.

Sendes: Ordfører. Administrasjonssjef. Formannskap. Levekårsutvalg. Kommunestyre.
Kopi til Harstad Tidende og bladet Vesterålen.

Votering:
- Forslag 1 enstemmig vedtatt
Vedtak:
«MYLDERHUSET» I KVÆFJORD.
Uttalelse fra Kvæfjord Eldreråd og Kvæfjord Ungdomsråd.
Kvæfjord Eldreråd og Kvæfjord Ungdomsråd har i fellesmøte 19/2-2019 blitt informert om
arbeidet med «Mylderhuset» i Kvæfjord.
«Mylderhuset» er tenkt som en samlokalisering av Kvæfjord Bibliotek, Kvæfjord
Frivilligsentral, Rus- og psykiatritjenesten medregnet Møteplassen og Kvæfjord Folkeverksted.
Prosjektet bygger på en visjon om «Mylderhuset» som et sted å lære, studere, debattere, lese,
lytte, skape, dele kunnskap, prøve, feile, møte venner, bli kjent med nye mennesker, et sted å
finne ro og bare være.
I Stortingsmelding 15 (2017 – 2018) «Leve hele livet» vektlegges behovet for møteplasser i
lokalsamfunnet: «Å skape generasjonsmøter handler både om å etablere møteplasser mellom
unge og eldre i dagliglivet, og om å organisere aktivitet og virksomhet på tvers av
generasjonene.»
Mylderhuset kan bli en slik møteplass, ikke bare mellom unge og eldre, men som en arena for
alt integreringsarbeid i vårt lokalsamfunn, og for samhandling mellom offentlig og frivillig
innsats.
Borkenes har tradisjoner som skolested helt fra først på 1900-tallet. «Mylderhuset» kan være et
viktig bidrag til å føre disse tradisjonene videre, og kan bidra til et kvantesprang både for
grunnskolen og det videregående skoleverk i kommunen.
I økonomiplanen er «Mylderhuset» ført opp med 5 mill kroner til finansiering av halvdelen av
de antatte utgifter. Kvæfjord Eldreråd og Kvæfjord Ungdomsråd ber om at prosjektet
videreføres med fokusering på fullfinansiering, eventuelt gjennom bidrag fra eksterne aktører.
Arbeidet må munne ut i en framdriftsplan.
Både Eldrerådet og Ungdomsrådet tilbyr seg å kunne bidra i et eventuelt brukerutvalg.

Sendes: Ordfører. Administrasjonssjef. Formannskap. Levekårsutvalg. Kommunestyre.
Kopi til Harstad Tidende og bladet Vesterålen.

PS 4/19 Planlegging av den internasjonale eldredagen 2019 i Kvæfjord
Saksprotokoll i Eldrerådet - 19.02.2019
Administrasjonssjefens innstilling
Saken legges fram uten innstilling
Forslag 1 (Lillian Hessen) Eldrerådet foreslår Trude Drevland som innleder på eldredagen
2019. Lillian Hessen tar kontakt og spør henne.
Votering:
- Forslag 1 enstemmig vedtatt.
Vedtak:
(Lillian Hessen) Eldrerådet foreslår Trude Drevland som innleder på eldredagen 2019. Lillian
Hessen tar kontakt og spør henne.

PS 5/19 Forberede møte med fylkeseldrerådet
Saksprotokoll i Eldrerådet - 19.02.2019
Administrasjonssjefens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
Omforent forslag (Forslag 1)
Sekretær for eldrerådet lager utkast til program for besøk fra fylkeseldrerådet 30.april 2019 i
samarbeid med nestleder.
Votering:
- Forslag 1 enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Sekretær for eldrerådet lager utkast til program for besøk fra fylkeseldrerådet 30.april 2019 i
samarbeid med nestleder.

PS 6/19 Generasjonskonferansen 2018 - oppfølgingssak
Saksprotokoll i Eldrerådet - 19.02.2019
Marianne Nicolaisen, nestleder i ungdomsrådet orienterte fra konferansen.
Administrasjonssjefens innstilling
Saken legges fram uten administrasjonssjefens innstilling

Forslag 1 (Lillian Hessen)
OPPFØLGING GENERASJONSKONFERANSEN 2018.
Forslag til uttalelse fra Kvæfjord Ungdomsråd og Kvæfjord Eldreråd.
Kvæfjord Ungdomsråd og Kvæfjord Eldreråd er tilfreds med at generasjonskonferansen 2018 er
fulgt opp bl.a. ved at kommunestyret har gjort vedtak om å gi rom for to praktikantstillinger for
ungdom i en måned sommeren 2019, slik eldrerådet har bedt om, og at kommunen har søkt om
tilskudd fra Helsedirektoratet til gjennomføring. Dette bidrar til at prosjektet synes å kunne bli
realisert.
Begge rådene er kjent med at stillingene tenkes lagt til Kvæfjordheimen, og at de aktuelle
enhetslederne har begynt å se på hvordan de kan organiseres. Rådene slutter seg til dette.
Kvæfjord Ungdomsråd og Kvæfjord Eldreråd ser at prosessen med utlysning vil være viktig, og
ber om at den blir vektlagt også gjennom utlysning på medier der ungdom møtes. Ungdomsrådet
vil eventuelt kunne bidra.
Sendes: Levekårsutvalg. Kommunestyre. Ordfører. Administrasjonssjef.
Votering:
Forslag 1 enstemmig vedtatt.
Vedtak:
OPPFØLGING GENERASJONSKONFERANSEN 2018.
Uttalelse fra Kvæfjord Ungdomsråd og Kvæfjord Eldreråd.
Kvæfjord Ungdomsråd og Kvæfjord Eldreråd er tilfreds med at generasjonskonferansen 2018 er
fulgt opp bl.a. ved at kommunestyret har gjort vedtak om å gi rom for to praktikantstillinger for
ungdom i en måned sommeren 2019, slik eldrerådet har bedt om, og at kommunen har søkt om
tilskudd fra Helsedirektoratet til gjennomføring. Dette bidrar til at prosjektet synes å kunne bli
realisert.
Begge rådene er kjent med at stillingene tenkes lagt til Kvæfjordheimen, og at de aktuelle
enhetslederne har begynt å se på hvordan de kan organiseres. Rådene slutter seg til dette.
Kvæfjord Ungdomsråd og Kvæfjord Eldreråd ser at prosessen med utlysning vil være viktig, og
ber om at den blir vektlagt også gjennom utlysning på medier der ungdom møtes. Ungdomsrådet
vil eventuelt kunne bidra.
Sendes: Levekårsutvalg. Kommunestyre. Ordfører. Administrasjonssjef.

PS 7/19 Referatsaker
Saksprotokoll i Eldrerådet - 19.02.2019
RS 1/19 Pasient- og brukerrettigheter i fastlegeordningen
RS 2/19 Fellesmøte i Salangen - eldrerådene i Sør-Troms
RS 3/19 Søknad om Tilskudd, 2019, Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet
RS 4/19 Høringsbrev - ny budsjett og regnskapsforskrift og ny forskrift om råd for eldre, for
personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom

Administrasjonssjefens innstilling
Referatsakene tas til orientering

Votering:
- Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Referatsakene tas til orientering

PS 8/19 Årsmelding for Kvæfjord Eldreråd 2018
Saksprotokoll i Eldrerådet - 19.02.2019
Administrasjonssjefens innstilling
Eldrerådet vedtar årsmelding for Kvæfjord Eldreråd 2018
Votering:
- Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Eldrerådet vedtar årsmelding for Kvæfjord Eldreråd 2018

PS 9/19 Fellesmøte i Salangen - eldrerådene i Sør-Troms
Saksprotokoll i Eldrerådet - 19.02.2019
Administrasjonssjefens innstilling
Saken legges fram uten innstilling
Forslag 1 (Omforent forslag)
Jarle Solheim og Jakob Vaskinn deltar på fellesmøtet for eldrerådene i Sør-Troms 4.april 2019
Dersom en av disse ikke kan delta, stiller Harry Arnesen isteden.
Dersom en av disse ikke kan delta, stiller Harry Arnesen isteden.
Votering:
Forslag 1 enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Jarle Solheim og Jakob Vaskinn deltar på fellesmøtet for eldrerådene i Sør-Troms 4.april 2019
Dersom en av disse ikke kan delta, stiller Harry Arnesen isteden.

PS 10/19 Høringsbrev - Ny forskrift om råd for eldre, for personer med
funksjonsnedsettelse og for ungdom
Saksprotokoll i Eldrerådet - 19.02.2019

Administrasjonssjefens innstilling
Saken legges fram uten innstilling
Forslag 1:
Nestleder Lillian Hessen og sekretær Marit Blekastad gis fullmakt til å utarbeide en uttalelse på
vegne av eldrerådet i Kvæfjord ut ifra rådsmedlemmenes innspill.
Uttalelse fra eldrerådet i Kvæfjord ift ny forskrift ( RS-sak 4/19 Ny forskrift om råd for
eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom)

Generelt sett er Eldrerådet i Kvæfjord positive til at det kommer en felles forskrift om de ulike
kommunale råd.
Uttalelsene under viser til punktene i høringsutkastet som rådet ønsker å si noe om.
 3.7. Møte- og talerett
Eldrerådet i Kvæfjord har i dag møte- og talerett i kommunestyret, og anser dette som viktig for
å få løftet saker som opptar rådet. Rådet anbefaler at formuleringen «kan» byttes ut med «bør».
 Pkt. 3.10 Nærmere om forslag om oppgaver
Eldrerådet i Kvæfjord støtter forslaget om aktuelle oppgaver. Rådet benyttet allerede i dag
mange av disse føringene for sitt arbeid.
 Pkt. 3.11 Nærmere om forslag om sammensetning og organisering
Eldrerådet støtter at rådet selv konstituerer seg,- inkl at rådet selv velger leder og nestleder.
 4.0 Økonomiske og administrative konsekvenser
Eldrerådet i Kvæfjord anbefaler at rådene får egne budsjett.
Votering:
Forslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Uttalelse fra eldrerådet i Kvæfjord ift Ny forskrift om råd for eldre, for personer med
funksjonsnedsettelse og for ungdom
Generelt sett er Eldrerådet i Kvæfjord positive til at det kommer en felles forskrift om de ulike
kommunale råd.
Uttalelsene under viser til punktene i høringsutkastet som rådet ønsker å si noe om.
 3.7. Møte- og talerett
Eldrerådet i Kvæfjord har i dag møte- og talerett i kommunestyret, og anser dette som viktig for
å få løftet saker som opptar rådet. Rådet anbefaler at formuleringen «kan» byttes ut med «bør».
 Pkt. 3.10 Nærmere om forslag om oppgaver
Eldrerådet i Kvæfjord støtter forslaget om aktuelle oppgaver. Rådet benyttet allerede i dag
mange av disse føringene for sitt arbeid.
 Pkt. 3.11 Nærmere om forslag om sammensetning og organisering
Eldrerådet støtter at rådet selv konstituerer seg,- inkl at rådet selv velger leder og nestleder.
 4.0 Økonomiske og administrative konsekvenser
Eldrerådet i Kvæfjord anbefaler at rådene får egne budsjett.
Møtet hevet kl. 21:00
Referent: Marit Blekastad
Rett utskrift:
Borkenes, 06.03.2018
Ruth-Lise H. Olsen

