Møteinnkalling
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Storfjord Eldreråd
Møterom 3, Storfjord Rådhus
21.01.2010
09:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til
post@storfjord.kommune.no.
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Hatteng, 14.01.2010

Hugo Westby (s.)
leder

Klara Steinnes
sekretær

Side 1

Side 2

Saksliste
Utv.saksnr

Sakstittel

U.Off

Arkivsaksnr

PS 1/10

Referatsaker Eldrerådet 21. januar 2010

2010/392

PS 2/10

Møteplan Eldrerådet 2010

2010/393

PS 3/10

Behov for egen informasjonsansvarlig

2010/406

PS 4/10

Byggeskikkspris

2010/406

PS 5/10

Ny Kv 420 kraftledning fra Balsfjord til
Hammerfest

2010/406

PS 6/10

Tilbud til demente i Storfjord

2010/406

Side 3

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2010/392 -1

Arkiv:

033

Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato:

22.01.2010

Saksfremlegg
Utvalgssak
1/10

Utvalgsnavn
Storfjord Eldreråd

Møtedato
21.01.2010

Referatsaker Eldrerådet 21. januar 2010

Rådmannens innstilling
Sakene ble referert.

Saksopplysninger
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Brev fra helse- og omsorgsdep. – Eldrerådenes mulighet til å klage til fylkesmannen
Eldrerådet og politikken
Brev fra Oddvar Ørnebakk - kystsoneplan
Bestilling av publikasjoner
Brev fra Statens seniorråd – nytt nettsted
Fylkeseldrerådet i Troms – årsmelding 2008
Referat eldrerådskonferansen på 7. og 8. oktober 2009
Brev fra Storfjord kommune – invitasjon til interesser med innspill til planprogram
kystsoneplan

Side 4

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2010/393 -1

Arkiv:

033

Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato:

22.01.2010

Saksfremlegg
Utvalgssak
2/10

Utvalgsnavn
Storfjord Eldreråd

Møtedato
21.01.2010

Møteplan Eldrerådet 2010

Rådmannens innstilling
Forslag til møteplan for eldrerådet for 2010:
21. januar
4. mai
10. september
12. november

Saksopplysninger
Eldrerådet skal sette opp en møteplan for 2010.
Forslag til møteplan for eldrerådet for 2010:
21. januar, 4. mai, 10. september, 12. november

Side 5

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2010/406 -1

Arkiv:

033

Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato:

22.01.2010

Saksfremlegg
Utvalgssak
3/10

Utvalgsnavn
Storfjord Eldreråd

Møtedato
21.01.2010

Behov for egen informasjonsansvarlig

Innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Saksopplysninger
Kravet til tilstrekkelig informasjon til rett tid overfor bruker og innbyggere er økende.
Eldrerådet ser at kommunen har en særlig utfordring knyttet til informasjon i vekslingen mellom
kommuner og foretakende, der foretaket er ilagt forvaltningsansvaret.
Det har i enkelte tilfeller ikke vært mulig å henge med.
Det anmodes at arbeidet med å revidere kommunens informasjonsstrategi blir utført.
Det bør i forbindelse med budsjett for 2011 vurderes om det bør opprettes en koordinatorstilling
som informasjonsmedarbeider, gjerne i kombinasjon med mulig personvernombud.
Eldrerådet vil presisere at det ikke skal være noen pressetalsmann. En må se dette som en god
dialog med innbyggerne.

Side 6

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2010/406 -2

Arkiv:

033

Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato:

22.01.2010

Saksfremlegg
Utvalgssak
4/10

Utvalgsnavn
Storfjord Eldreråd

Møtedato
21.01.2010

Byggeskikkspris

Innstilling
Storfjord eldreråd anmoder Storfjord kommune å tilrettelegge dette slik at det kan legges frem
for kommunestyret for vedtak og få dette innpå budsjett for 2011/2012

Saksopplysninger
Storfjord eldreråd er av den oppfatning at Storfjord kommune bør ta initiativ til å dele ut en
kommunal byggeskikkspris.
Det bør legges følgende kriterier til grunn:
1. Storfjord kommunes byggeskikkpris deles ut årlig eller annet hvert år.
2. Formål:
Formålet med prisen er å fremme god byggeskikk.
God byggeskikk er viktig for trivsel og tilhørighet.
Et hus er ikke bare et hus. Det er et livslangt prosjekt som er med på å forme
menneskene gjennom generasjoner.
3. Kriterier:
a) Den kan tildeles nybygg som med sin arkitektur og tilpassing til omliggende
bygninger og landskap er et eksempel til etterfølgelse.
b) Den kan tildeles nybygg med framtidsrettet nyskapende arkitektur.
c) Den kan tildeles for fremragende istandsettelse av eldre bygg med kulturhistorisk
verdi.

Side 7

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2010/406 -3

Arkiv:

033

Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato:

22.01.2010

Saksfremlegg
Utvalgssak
5/10

Utvalgsnavn
Storfjord Eldreråd

Møtedato
21.01.2010

Ny Kv 420 kraftledning fra Balsfjord til Hammerfest

Innstilling
Storfjord Eldreråd ser positivt på at det bygges en 420 Kv kraftlinje fra Balsfjord til VestFinnmark.
Det nordnorske samfunnet trenger strøm nok til industri, annen produksjonsvirksonhet og for
vanlige innbyggere.
Bygging av en slik kraftlinje vil gi store inntekter for samfunnet og dette vil være med på å
finansiere også eldreomsorgen.

Saksopplysninger
Saksopplysninger legges fram i møtet.

Side 8

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2010/406 -4

Arkiv:

033

Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato:

22.01.2010

Saksfremlegg
Utvalgssak
6/10

Utvalgsnavn
Storfjord Eldreråd

Møtedato
21.01.2010

Tilbud til demente i Storfjord

Innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Saksopplysninger
Storfjord eldreråd ønsker dagtilbud for demente i Storfjord kommune.
Eldrerådet i Storfjord kan gjennom omsorgsplanen – eldreplanen ”borte bra, hjemme best” for
eldre 2009-2012 sett behovet for å utrede behovet for et dagstilbud for de demente i kommunen,
med særlig vekt på yngre demente.
Rådet ser for seg to ulike dagtilbud, ett for dem som er i en tidlig fase av demenssykdom, og ett
for demente i sen fase.
For førstnevnte gruppe ønsker Eldrerådet til tilbud i regi av Grønn Omsorg/Inn på tunet eller
lignende alternativer utenfor institusjon.
For demente i sen fase ser vi for oss et dagsenter ved kommunens skjermede enhet.
Vi håper kommunen nå vil gi et tydelig signal om at tiltaket føres inn i neste økonomiplan og
innarbeides i eldreplanen.
Vi er kjent med at kommunen også har fått midler innfor begrepet ”Den kulturelle spaserstokk”.

Side 9

