Møtebok

Kvæfjord kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Kvæfjord Eldreråd
Kvæfjord rådhus, møterom 2
06.06.2019
09:30 – 13:00

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

Representerer

Representerer

Navn
Helga Amdal Stensen

Møtte for
Jakob Vaskinn

Representerer

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Marit Blekastad
Ågot Hammari
Heidi Mørk

Stilling
Førstekonsulent/sekretær for eldrerådet
Helse- og omsorgssjef/sekretær for får for funksjonshemmede
Enhetsleder/prosjektleder velferdsteknologi i sak PS 16/19

Leder i eldrerådet Jarle Solheim ledet fellesmøtet.
Eldrerådet hadde deretter ordinært møte kl. 12.00- 13.00 og behandlet der de andre sakene på
sakslista.
Protokolltilførsel:
Harry Arnesen var uteglemt på oversikten over innkalte medlemmer, men hadde fått innkalling
med sakspairen i posten. Sakslista ble deretter 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 15/19 Godkjenning av møtebok fra møte 30.04.2019- møte med
medlemmer fra fylkeseldrerådet i Troms
Saksprotokoll i Eldrerådet - 06.06.2019
Administrasjonssjefens innstilling
Eldrerådet i Kvæfjord godkjenner foreliggende møtebok fra eldrerådets møte 30.04.2019. Til å signere
møteboka velges:

1. ...............
2. ...............
Jarle Solheim foreslo (Forslag 1)
Til å signere møteboka velges:
Jarle Solheim
Patricia Bendiksen
Votering:
- Administrasjonssjefens innstilling med forslag 1 enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kvæfjord eldreråd godkjenner foreliggende møtebok fra eldrerådets møte 30.04.2019. Til å signere
møteboka velges:

1. Jarle Solheim
2. Patricia Bendiksen

PS 16/19 Orienteringssak: Velferdsteknologi innen Helse og omsorg
Saksprotokoll i Eldrerådet - 06.06.2019
Enhetsleder/ prosjektleder velferdsteknologi Heidi Mørk presenterte saken
Administrasjonssjefens innstilling
Saken tas til orientering.

FORSLAG 1 (Lillian Hessen):
Kvæfjord Eldreråd og Råd for funksjonshemmede viser til gode orienteringer om
velferdsteknologi v/Heidi Mørk i fellesmøte 6.juni 2019. Rådene ser dette som særlig interessant
og aktuelt i forbindelse med bygging av nytt helsehus.
Rådene vil presisere at velferdsteknologi ikke må bli en erstatning for god og kvalifisert
bemanning, men ser positivt på at velferdsteknologi blir tatt i bruk som tilleggsressurs innafor
helse og omsorg i årene som kommer.
Votering:
Forslag 1 enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kvæfjord Eldreråd og Råd for funksjonshemmede viser til gode orienteringer om
velferdsteknologi v/Heidi Mørk i fellesmøte 6.juni d.å. Rådene ser dette som særlig interessant
og aktuelt i forbindelse med bygging av nytt helsehus.
Rådene vil presisere at velferdsteknologi ikke må bli en erstatning for god og kvalifisert
bemanning, men ser positivt på at velferdsteknologi blir tatt i bruk som tilleggsressurs innafor
helse og omsorg i årene som kommer.
Vedtaket sendes til:
Administrasjonssjef
Helse- og omsorgssjef
Levekårsutvalget
Prosjektleder Kees Verhage
PS 17/19 Vedr mulighet for felles råd for eldre og personer med
funksjonsnedsettelse
Saksprotokoll i Eldrerådet - 06.06.2019
Administrasjonssjefens innstilling

Saken legges fram uten innstilling
FORSLAG 1 (Jarle Solheim):
Da Råd for funksjonshemmede og Eldrerådet ble delt i 2011 var bl.a argumentert for å skape
mer interesse for politikk.
Råd for funksjonshemmede har lite saker og de sakene som er, er mye av det samme som
eldrerådet har.
Råd for funksjonshemmede gjorde under budsjettbehandlingene i fjor høst vedtak om å råde
kommunestyret til å slå sammen rådene igjen.
Kvæfjord Eldreråd vil derfor slutte seg til vedtaket fra Råd for funksjonshemmede vedtatt i
budsjettmøte i fjord høst og anbefale Kvæfjord kommunestyre å slå sammen Råd for
funksjonshemmede og Eldrerådet.
FORSLAG 2 (omforent forslag):
1. Kvæfjord kommune etablerte Eldrerådet i 1988. I 1997 ble Råd for funksjonshemmede
etablert. I 2007 ble rådene erstattet av et felles råd for eldre og funksjonshemmede.
Rådene ble igjen delt i 2011, og Kvæfjord har siden hatt to adskilte råd. Et argument for
deling var at dette kunne skape mer interesse for politikk.
2. Rådet for funksjonshemmede vedtok i forbindelsen med budsjettbehandlingen for 2019
at rådet «vil råde kommunestyret til å slå sammen Råd for funksjonshemmede og
Eldrerådet. Foreslår at et felles råd skal ha 7 medlemmer.»
3. Eldrerådet og Råd for funksjonshemmede har drøftet denne saken i felles møte 6.juni
d.å.
4. Eldrerådet og Råd for funksjonshemmede viser til at forslag til ny «forskrift om råd for
eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom» med høringsfrist 1.april
2019 åpner for at mindre kommuner som ønsker ett felles råd for eldre og
funksjonshemmede gis anledning til det.

5. Ut fra helhetsvurdering vil også Eldrerådet gå inn for den løsning som er foreslått av Råd
for funksjonshemmede. En viser i dette til at Råd for funksjonshemmede har få saker, og
mange av dem er orienteringssaker som også eldrerådet får til behandling.
6. Rådene anbefaler at valgperioden for et slikt fellesråd settes til to år. Det vil kunne gjøre
det lettere for personer å påta seg disse vervene.
Jarle Solheim trakk FORSLAG 1.
Votering:
FORSLAG 2 enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kvæfjord kommune etablerte Eldrerådet i 1988. I 1997 ble Råd for funksjonshemmede
etablert. I 2007 ble rådene erstattet av et felles råd for eldre og funksjonshemmede.
Rådene ble igjen delt i 2011, og Kvæfjord har siden hatt to adskilte råd. Et argument for
deling var at dette kunne skape mer interesse for politikk.
2. Rådet for funksjonshemmede vedtok i forbindelsen med budsjettbehandlingen for 2019
at rådet «vil råde kommunestyret til å slå sammen Råd for funksjonshemmede og
Eldrerådet. Foreslår at et felles råd skal ha 7 medlemmer.»
3. Eldrerådet og Råd for funksjonshemmede har drøftet denne saken i felles møte 6.juni
d.å.
4. Eldrerådet og Råd for funksjonshemmede viser til at forslag til ny «forskrift om råd for
eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom» (med høringsfrist 1.april
2019) åpner for at mindre kommuner som ønsker ett felles råd for eldre og
funksjonshemmede gis anledning til det.
5. Ut fra helhetsvurdering vil også Eldrerådet gå inn for den løsning som er foreslått av Råd
for funksjonshemmede. En viser i dette til at Råd for funksjonshemmede har få saker, og
mange av dem er orienteringssaker som også eldrerådet får til behandling.
6. Rådene anbefaler at valgperioden for et slikt fellesråd settes til to år. Det vil kunne gjøre
det lettere for personer å påta seg disse vervene.
Vedtaket sendes til:
Alle partigruppene
Kommunestyret
Formannskapet
Administrasjonssjef
Ordføreren

PS 18/19 Planlegging av den internasjonale eldredagen 2019
Saksprotokoll i Eldrerådet - 06.06.2019
Nestleder Lillian Hessen gikk gjennom framdriftsplan med hva som er på plass og hva som
gjenstår.
Administrasjonssjefens innstilling
Saken legges fram uten innstilling

Forslag 1 (omforent forslag)
1. Som tidligere år tenkes 2 planleggingsmøter med Pensjonistforeninga som i år har
sagt ja til å delta i gjennomføring av arrangementet, eldrerådets medlemmer og
varamedlemmer.
i. mandag 26.august kl 09.30- 11.00
ii. mandag 16.september kl 09.30- 11.00
2. Inngåtte avtaler og videre planer settes inn i arbeidsliste som tidligere år. Arbeidsliste
pr 6.6. sendes medlemmene som utgangspunkt for videre arbeid.
3. De innvilgede økonomiske rammene utgjør en begrensning ift å planlegge servering.
Eldrerådet representert ved nestleder Lillian Hessen og sekretær Marit Blekastad ber
om et møte med ordfører og administrasjonssjef får å diskutere mulighetene for økte
bevilgninger.
4. Årets innsatspris annonseres på kommunens hjemmeside og facebookside samt via
Frivilligsentralen med frist for forslag på kandidater 1. september.

Votering:
Forslag 1 enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Som tidligere år tenkes 2 planleggingsmøter med Pensjonistforeninga som i år har
sagt ja til å delta i gjennomføring av arrangementet, eldrerådets medlemmer og
varamedlemmer.
i. mandag 26.august kl 09.30- 11.00
ii. mandag 16.september kl 09.30- 11.00
2. Inngåtte avtaler og videre planer settes inn i arbeidsliste som tidligere år. Arbeidsliste
pr 6.6. sendes medlemmene som utgangspunkt for videre arbeid.
3. De innvilgede økonomiske rammene utgjør en begrensning ift å planlegge servering.
Eldrerådet representert ved nestleder Lillian Hessen og sekretær Marit Blekastad ber
om et møte med ordfører og administrasjonssjef får å diskutere mulighetene for økte
bevilgninger.
4. Årets innsatspris annonseres på kommunens hjemmeside og facebookside samt via
Frivilligsentralen med frist for forslag på kandidater 1. september.

PS 19/19 Endringer i kommunens legetilbud
Saksprotokoll i Eldrerådet - 06.06.2019
Rådgiver/ sekretær for eldrerådet Marit Blekastad orienterte
Rådene fikk også utdelt LEV PS- 23/19 saksframlegg om «Endring i kommunens legetilbud“ i
møtet.
Administrasjonssjefens innstilling
Sak om endringer i kommunens legetilbud tas til orientering

Forslag 1 (felles):
1. Eldrerådet og Råd for funksjonshemmede takker et en informativ orientering v/ rådgiver
Marit Blekastad om endringer i kommunal og interkommunal legevaktordning, om
etablering av fast tilsynslege på institusjonene i Kvæfjord, og om sykepleieklinikk på
Borkenes legesenter.
2. Rådene vil uttale seg om
- Endringer i kommunal og interkommunal legevaktordning. Dette gjelder overføring
av den legevaktordningen som legesenteret på Borkenes har på kveldstid til den
interkommunale legevaktordningen som er lokalisert til Harstad sykehus.
Beredskapen på dagtid dekkes lokalt på en god måte. Legevaktordningen på
Borkenes har få henvendelser på kveldstid, og rådene kan ikke se at en
omorganisering som foreslått vil svekke beredskapen i Kvæfjord. Men rådene ser at
endringen er helt nødvendig for å redusere dagens totale vaktbelastning for legene i
Kvæfjord. Det vil knapt være mulig å beholde legedekningen lokalt uten et slikt
grep.
- Etableringen av fast tilsynslege på institusjoner i Kvæfjord: Rådene ser etablering av
fast tilsynslege som et naturlig tiltak for å møte endringene i behovet for
helsetjenester ved institusjonene i Kvæfjord, og mener at fast tilsynslege vil
representere en styrking av helsetjenestene for alle kommunens institusjonsbeboere.
- Sykepleieklinikk på Borkenes legesenter: Rådene ser dette som et positivt tiltak som
kan bidra til å avlaste legene uten å svekke den faglige kvalitet i tjenesten.
3. Rådene ser positivt på alle de tre tiltakene orienteringen omfattet, og rår til at de
gjennomføres slik de er tenkt.
Votering:
Forslag 1 enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Vedtak: Eldrerådet og Råd for funksjonshemmede takker et en informativ orientering v/
rådgiver Marit Blekastad om endringer i kommunal og interkommunal legevaktordning,
om etablering av fast tilsynslege på institusjonene i Kvæfjord, og om sykepleieklinikk på
Borkenes legesenter.
2. Rådene vil uttale seg om
- Endringer i kommunal og interkommunal legevaktordning. Dette gjelder overføring
av den legevaktordningen som legesenteret på Borkenes har på kveldstid til den
interkommunale legevaktordningen som er lokalisert til Harstad sykehus.
Beredskapen på dagtid dekkes lokalt på en god måte. Legevaktordningen på
Borkenes har få henvendelser på kveldstid, og rådene kan ikke se at en
omorganisering som foreslått vil svekke beredskapen i Kvæfjord. Men rådene ser at
endringen er helt nødvendig for å redusere dagens totale vaktbelastning for legene i
Kvæfjord. Det vil knapt være mulig å beholde legedekningen lokalt uten et slikt
grep.
- Etableringen av fast tilsynslege på institusjoner i Kvæfjord: Rådene ser etablering av
fast tilsynslege som et naturlig tiltak for å møte endringene i behovet for

helsetjenester ved institusjonene i Kvæfjord, og mener at fast tilsynslege vil
representere en styrking av helsetjenestene for alle kommunens institusjonsbeboere.
- Sykepleieklinikk på Borkenes legesenter: Rådene ser dette som et positivt tiltak som
kan bidra til å avlaste legene uten å svekke den faglige kvalitet i tjenesten.
3. Rådene ser positivt på alle de tre tiltakene orienteringen omfattet, og rår til at de
gjennomføres slik de er tenkt.
Vedtaket sendes:
Levekårsutvalget
Ordføreren
Administrasjonssjef
Legekontoret
PS 20/19 Referatsaker
Saksprotokoll i Eldrerådet - 06.06.2019
RS 12/19 Leve hele livet
RS 13/19 Innvilget tilskudd - 2 psykologer i de kommunale helse- og omsorgtjenestene
RS 14/19 Referat fra fellesmøte for eldrerådene i Sør-Troms 2019
RS 15/19 Eldrerådskonferansen 18.-19. september 2019
RS 16/19 Svar på søknad - Tilbud til barn og unge med behov for langvarig...
RS 17/19 Tilskudd til kommunalt rusarbeid over statsbudsjettet
RS 18/19 Sommerjobb for ungdom - Helse og omsorg

Referatsakene tas til orientering
Vedtak:
Referatsakene tas til orientering
Møtet hevet kl. 13:00
Referent: Marit Blekastad
Rett utskrift:
Borkenes, 11.06.2019
Ruth-Lise H. Olsen

