Møtebok

Kvæfjord kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Kvæfjord eldreråd-delvis felles møte med Rådet for funksjonshemmede
Kvæfjord rådhus, møterom 2
24.09.2019
09:30 – 12:00

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

Representerer

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Ingen

Representerer

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Ingen

Representerer

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Marit Blekastad
Førstekonsulent/sekretær for eldrerådet
Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef i felles RS-sak ELD 22/19 (RFF12/19)

Leder i eldrerådet Jarle Solheim ledet møtet.
Fellesdelen av møtet var ELD-sak 22/19 (RFF-sak 12/19) fra kl 09.30-09.45 .
Eldrerådet hadde deretter ordinært møte kl. 09.45- 12.00 og behandlet der de andre sakene på
sakslista.
RS 27/19 Rapport: Ungdom under 18 år…» ble endret til politisk sak PS 25/19.
RS 21/19 «Skrankeslynge..» ble endret til politisk sak PS 26/19
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 21/19 Godkjenning av møtebok fra møte 06.06.2019
Saksprotokoll i Eldrerådet - 24.09.2019
Administrasjonssjefens innstilling

Eldrerådet i Kvæfjord godkjenner foreliggende møtebok fra eldrerådets møte 06.06.2019. Til å
signere møteboka velges:
1. ...............
2. ...............
Jarle Solheim foreslo (Forslag 1)
Til å signere møteboka velges:
Jarle Solheim
Pat Bendiksen
Votering:
- Administrasjonssjefens innstilling med forslag 1 enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kvæfjord eldreråd godkjenner møtebok fra eldrerådets møte 06.06.2019
Til å signere møteboka velges:
1. Jarle Solheim
2. Pat Bendiksen

PS 22/19 Forslag om reetablering av felles råd for eldre og for mennesker
med nedsatt funksjonsevne
Saksprotokoll i Eldrerådet - 24.09.2019
Administrasjonssjefens innstilling

1. Kvæfjord kommunestyre vedtar med virkning fra kommende valgperiode opprettelse av ett
felles råd for eldre og for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Felles råd trer i stedet for
tidligere eldreråd og råd for funksjonshemmede, jf § 4 i forskrift om medvirkningsordninger.
2. Valg til felles råd blir å skje i henhold til bestemmelser gitt i forskrift med tillegg av de
retningslinjer for felles råd som følger saken, herunder valg av fem rådsmedlemmer og like
mange varamedlemmer for to år om gangen. Felles råd velger selv leder og nestleder.
3. Organisasjoner som representerer eldre eller mennesker med nedsatt funksjonsevne har
forslagsrett ved valg til felles råd.
Votering:
- Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kvæfjord kommunestyre vedtar med virkning fra kommende valgperiode opprettelse av
ett felles råd for eldre og for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Felles råd trer i
stedet for tidligere eldreråd og råd for funksjonshemmede, jf § 4 i forskrift om
medvirkningsordninger.

2. Valg til felles råd blir å skje i henhold til bestemmelser gitt i forskrift med tillegg av de
retningslinjer for felles råd som følger saken, herunder valg av fem rådsmedlemmer og
like mange varamedlemmer for to år om gangen. Felles råd velger selv leder og
nestleder.
3. Organisasjoner som representerer eldre eller mennesker med nedsatt funksjonsevne har
forslagsrett ved valg til felles råd.

PS 23/19 Innsatsprisen 2019
Saksprotokoll i Eldrerådet - 24.09.2019
Administrasjonssjefens innstilling

Saken legges fram uten innstilling
Forslag 1 (omforent): Innsatsprisen 2019 tildeles Ingvald Jensen.
Foreslåtte kandidater som ikke tildeles prisen i år, tas med på nytt i 2020.
Votering:
Enstemmig vedtatt
Vedtak:
Innsatsprisen 2019 tildeles Ingvald Jensen.
Foreslåtte kandidater som ikke tildeles prisen i år, tas med på nytt i 2020.
NB. Unntatt off. fram til eldredagen 2.10.

PS 24/19 Referatsaker
Saksprotokoll i Eldrerådet - 24.09.2019
RS 19/19 Innv. tilskudd til etablering og videreutv. frisklivs...
RS 20/19 Innvilgelse tilskudd komp. hevende, lindrende behandling
RS 21/19 Skrankeslynge for hørselshemmede
RS 22/19 PS 32/19 Årsmelding for Kvæfjord eldreråd 2018
RS 23/19 PS 45/19 Innsatspris - forslag fra eldrerådet
RS 24/19 Invitasjon til regionale dialogmøter om eldrereformen Leve hele livet
RS 25/19 Høring - Lov om Eldreombudet
Merknad: Lov om Eldreombud- vurderes satt opp som sak på neste eldrerådsmøte 19.11.
Jarle forbereder høringsuttalelse dersom rådet ønsker saken fremmet som politisk sak.
RS 26/19 Høringsbrev - forslag om endringer i forskrift om en eldreomsorg – samboergaranti
Merkna

d: Høringsbrev- forslag til endringer i forskrift om eldreomsorg; evt opp på
eldreråd.

neste

RS 27/19 Rapport: Ungdom under 18 år og jobb sommer 2019.
RS 28/19 Eldrerådskonferansen 2019
Merknad vedr Uttalelse fra konferanse om opplæring.. Eldrerådet ber om at opplæring
opplæring også blir gitt til medlemmene i eldrerdået.
RS 29/19 Høringssvar fra Kvæfjord kommune - Nasjonal veileder for akutthjelpere.

Administrasjonssjefens innstilling
Referatsakene tas til orientering
Vedtak:
Referatsakene tas til orientering

PS 25/19 Rapport: Ungdom under 18 år og jobb sommer 2019
Saksprotokoll i Eldrerådet - 24.09.2019
Ny sak- fra referatsak 27/19

Forslag 1 (Lillian Hessen)
Rapport: Ungdom under 18 år og jobb sommer 2019
Kvæfjord eldreråd har drøftet rapporten om ungdom under 18 år og jobb sommer 2019.
Eldrerådet vil uttrykke tilfredshet med at vårt initiativ til ordningen ble fulgt opp og administrert
på en god måte.
En ser at innkjøringsvansker som ble avdekket for den første puljen raskt ble ordnet, og at
opplegget fungerte for den andre gruppen.
Rapporten anskueliggjør at gjennomføringen har forbedringspotensiale, og at den har potensiale
for å kunne rekruttere framtidige helsefagarbeidere.
Eldrerådet anbefaler at en bygger på de erfaringene en har gjort i år, og bygger på dem med
tilsvarende ordning i 2020 på minst det nivå som er prøvd i år.
Eldrerådet mener det kan være positivt for rekruttering til denne ordningen framover, og for å
ville arbeide innafor helse og omsorgssektoren.
Vi anbefaler også at slike tiltak som dette blir kommunisert ut gjennom media.
Her er det også et forbedringspotensiale.

Votering:
- Forslag 1 enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kvæfjord eldreråd har drøftet rapporten om ungdom under 18 år og jobb sommer 2019.
Eldrerådet vil uttrykke tilfredshet med at vårt initiativ til ordningen ble fulgt opp og administrert
på en god måte.
En ser at innkjøringsvansker som ble avdekket for den første puljen raskt ble ordnet, og at
opplegget fungerte for den andre gruppen.
Rapporten anskueliggjør at gjennomføringen har forbedringspotensiale, og at den har potensiale
for å kunne rekruttere framtidige helsefagarbeidere.
Eldrerådet anbefaler at en bygger på de erfaringene en har gjort i år, og bygger på dem med
tilsvarende ordning i 2020 på minst det nivå som er prøvd i år.

Eldrerådet mener det kan være positivt for rekruttering til denne ordningen framover, og for å
ville arbeide innafor helse og omsorgssektoren.
Vi anbefaler også at slike tiltak som dette blir kommunisert ut gjennom media.
Her er det også et forbedringspotensiale.
Sendes: Ordfører, administrasjonssjef, helse- og omsorgssjef, ungdomsrådet
PS 26/19 Skrankeslynge for hørselshemmede
Saksprotokoll i Eldrerådet - 24.09.2019
Ny sak- fra referatsak 21/19
Forslag 1 (Felles forslag)
1. ELD sier seg svært tilfreds med at det er satt opp skrankeslynge for hørselshemmede i
luka på legesenteret og på servicekontoret på rådhuset.
2. ELD ber om at det fortsatt jobbes med tiltak for hørselshemmede i lokaler som
kommunen disponerer, og «Fram» der bl. a kommunestyret har sine møter og som
benyttes i mange sammenhenger.
3. Det må settes av midler i budsjett og økonomiplan for å få en fortgang i arbeidet
Votering:
- Forslag 1 enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. ELD sier seg svært tilfreds med at det er satt opp skrankeslynge for hørselshemmede
i luka på legesenteret og på servicekontoret på rådhuset.
2. ELD ber om at det fortsatt jobbes med tiltak for hørselshemmede i lokaler som
kommunen disponerer, og «Fram» der bl. a kommunestyret har sine møter og som
benyttes i mange sammenhenger.
3. Det må settes av midler i budsjett og økonomiplan for å få en fortgang i arbeidet
Sendes: Ordfører, administrasjonssjef, helse- og omsorgssjef, ergoterapeut Tonje Skogstad,
Harstad Tiende, Bladet Vesterålen
Møtet hevet kl. 12.00
Referent: Marit Blekastad
Rett utskrift:
Borkenes, 01.10.2019
Ruth-Lise H. Olsen

