Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Storfjord Eldreråd
Møterom 3, Storfjord rådhus
06.05.2011
10:00 - 14.15

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Hugo Westby
Leder
Oddvar Ørnebakk
Nestleder
Gunhild Johansen
Medlem
Johnny Løkås
Medlem
Liv Nevermo
Medlem
Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for

Representerer

Representerer

Representerer

Merknader

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Klara Steinnes
Sekretær
Orientering av Frivillighetssentralen v/Ann-Mari Hansidatter.
Eldredagen skal markeres i samarbeid med Frivillighetssentralen den 24.09.2011.
Underskrift:
Vi bekrefter med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som ble vedtatt på
møtet.
Hatteng, 06.05.2011

Liv Nevermo

Hugo Westby

Saksliste
Utv.saksnr

Sakstittel

U.Off

Arkivsaksnr
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Høring - justering av den politiske organiseringen
i Storfjord kommune - arbeidsgruppas forslag til
endring

2011/1777

PS 8/11

Forslag til "lærer- og elev ombud"
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2011/1777
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2011/1777

PS 1/11 Referatsaker Eldrerådet 06.05.11
Leders innstilling
Sakene er referert.
Saksprotokoll i Storfjord Eldreråd - 06.05.2011
Behandling:
Sakene ble referert.
Vedtak:
Sakene ble referert.

PS 2/11 Møteplan for Eldrerådet 2011
Leders innstilling
Møteplan for Eldrerådet 2011:
6. mai
17. juni
15. august
3. september
15. november
Saksprotokoll i Storfjord Eldreråd - 06.05.2011
Behandling:
Forslag fra Eldrerådet:
3. september endres til 2. september.
Leders innstilling med endring ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Møteplan for Eldrerådet 2011:
6. mai
17. juni
15. august
2. september
15. november

PS 3/11 Eldremilliarden
Leders innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
Saksprotokoll i Storfjord Eldreråd - 06.05.2011
Behandling:
Det som står under saksopplysninger ble tatt opp som forslag til vedtak.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Eldremilliarden. Hvor er den blitt av?
1.
Den 15. november 2010 fordelte regjeringen 1 milliard ekstra til norske kommuner, riktignok
som frie midler, men klare føringer om at pengene skulle komme kommunal eldreomsorg til
gode.
2.
Samtidig økte regjeringen de statlige tilskuddene til bygging av sykehjemsplasser og
heldøgnsbemannede omsorgsboliger. Denne tilskuddsøkningen kan også utgjøre 1 milliard
kroner, og dette er øremerkede midler.
3.
Statsministeren har lovet flere milliarder til kommunene de neste to årene. I sin nyttårstale sa
han at alle eldre skal få den hjelpen de trenger. Derfor bygger vi nå ut tilbud om sykehjemsplass
eller heldøgnsomsorg til alle som trenger det, sa statsministeren.
4.
Dermed er det håp om at regjering og storting kommer med flere ”eldremilliarder”. Første
mulighet er revidert.
5.
Eldres rett til medbestemmelse i det lokalpolitiske arbeidet i kommunen er en viktig del av det
nasjonale demokratiet. Derfor har vi fått eldrerådet som rådgivende organ som skal behandle
alle saker som gjelder levekår for eldre.
Eldrerådet er derfor det rette organet til å uttale seg om bruken av ”eldremilliarden”.
6.
Eldrerådet ber om å få redegjort for hva som er vedtatt angående pengene fra ”eldremilliarden”.

PS 4/11 Kjøp av aksjer i Hålogalandsbrua
Leders innstilling
Storfjord eldreråd anmoder at kommunen kjøper aksjer i bruprosjektet.
Vi bør ikke støtte Bardu kommune om at brua også utbygges med jernbane bru i tillegg.
Dette kan resultere i at hele saken blir lagt på is eller byggestarten blir utsatt.
Saksprotokoll i Storfjord Eldreråd - 06.05.2011
Behandling:
Forslag fra Liv Nevermo:
Eldrerådet oppfordrer kommunen til å støtte Hålogalandsbrua, men minner også om alle
flaskehalsene og problemene vi har lokalt.
Forslaget fra Liv Nevermo ble tatt opp til votering.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Eldrerådet oppfordrer kommunen til å støtte Hålogalandsbrua, men minner også om alle
flaskehalsene og problemene vi har lokalt.

PS 5/11 Høringsuttalelse ny kommunal helse- og omsorgslov og
samhandlingsreformen, Storfjord kommune
Leders innstilling
Saken fremmes uten innstilling.
Saksprotokoll i Storfjord Eldreråd - 06.05.2011
Behandling:
Det som står under saksopplysninger ble tatt opp som forslag til vedtak.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Storfjord eldreråd vil med dette stille spørsmålet om hvorfor eldrerådet ikke har fått
anledning til å gi en uttalelse til denne viktige sak.
2. Eldrerådet er også kjent med at denne saken ikke er behandlet politisk i kommunen også.
3. Eldrerådet imøteser et svar på denne henvendelsen.

PS 6/11 Markering av frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen 8. mai
2011
Leders innstilling
Hvis ledergruppa skal markere dagen, vil vår representant i fra eldrerådet være
Oddvar Ørnebakk.
Saksprotokoll i Storfjord Eldreråd - 06.05.2011
Behandling:
Saken ble ikke behandlet da dette ikke lenger var aktuelt.
Vedtak:
Saken ble ikke behandlet da dette ikke lenger var aktuelt.

PS 7/11 Høring - justering av den politiske organiseringen i Storfjord
kommune - arbeidsgruppas forslag til endring
Leders innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
Saksprotokoll i Storfjord Eldreråd - 06.05.2011
Behandling:
Forslag til innspill fra Eldrerådet:
Alle styrene skal bestå av 7 medlemmer, både formannskap, oppvekst- og kultur, helse- og
sosial, plan- og drift og næringsutvalget.
1. Kommunestyret skal fremdeles bestå av 17 representanter som i dag.
2. Formannskapet bør bestå av 7 medlemmer.
3. Plansaker legges til formannskapet.
4. Styret for oppvekst- og kultur og styret for helse- og sosial slås ikke sammen.
Plan- og driftstyret bør bestå av 7 medlemmer.
5. Næringsutvalget bør bestå av 7 medlemmer og ingen fra næringsforeningen.
6. Administrasjonsutvalget - formannskapet fortsetter som medlemmer fra arbeidsgivers side.
7. Ankemuligheter - punktet utgår.
8. Tilsettingsutvalget fortsetter som i dag.
9. Forhandlingsutvalget fortsetter som i dag.
10. Interpellasjoner - frist for innlevering til ordfører foreslås til sju dager fra møtet.
11. Spørsmål - frist for innlevering av spørsmål til ordfører/rådmann settes til 7 dager før
møtet dersom det forutsettes skriftlig svar.
12. Fortsetter slik som i det er i dag med representasjon fra Eldrerådet.
13. Kontrollutvalget - opposisjonen skal ha ledervervet. Nestledervervet går til posisjon.
14. Klagenemnd - formannskapet fortsetter som i dag.
Eldrerådet foreslår at saken blir behandlet av det nye kommunestyret.
Det ble foretatt punktvis votering over innspillene.

1. Enstemmig vedtatt.
2. Enstemmig vedtatt.
3. Enstemmig vedtatt.
4. Vedtatt med 3 mot 2 stemmer.
5. Enstemmig vedtatt.
6. Enstemmig vedtatt.
7. Enstemmig vedtatt.
8. Vedtatt med 4 mot 1 stemme.
9. Enstemmig vedtatt.
10. Enstemmig vedtatt.
11. Enstemmig vedtatt.
12. Enstemmig vedtatt.
13. Enstemmig vedtatt.
14. Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Innspill fra Eldrerådet:
Alle styrene skal bestå av 7 medlemmer, både formannskap, oppvekst- og kultur, helse- og
sosial, plan- og drift og næringsutvalget.
1. Kommunestyret skal fremdeles bestå av 17 representanter som i dag.
2. Formannskapet bør bestå av 7 medlemmer.
3. Plansaker legges til formannskapet.
4. Styret for oppvekst- og kultur og styret for helse- og sosial slås ikke sammen.
Plan- og driftstyret bør bestå av 7 medlemmer.
5. Næringsutvalget bør bestå av 7 medlemmer og ingen fra næringsforeningen.
6. Administrasjonsutvalget - formannskapet fortsetter som medlemmer fra arbeidsgivers side.
7. Ankemuligheter - punktet utgår.
8. Tilsettingsutvalget fortsetter som i dag.
9. Forhandlingsutvalget fortsetter som i dag.
10. Interpellasjoner - frist for innlevering til ordfører foreslås til sju dager fra møtet.
11. Spørsmål - frist for innlevering av spørsmål til ordfører/rådmann settes til 7 dager før
møtet dersom det forutsettes skriftlig svar.
12. Fortsetter slik som i det er i dag med representasjon fra Eldrerådet.
13. Kontrollutvalget - opposisjonen skal ha ledervervet. Nestledervervet går til posisjon.
14. Klagenemnd - formannskapet fortsetter som i dag.
Eldrerådet foreslår at saken blir behandlet av det nye kommunestyret.

PS 8/11 Forslag til "lærer- og elev ombud"
Vedlegg: Invitasjon til Generasjonskonferansen 2011 – ”Å bety noe for andre”
Leders innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Saksprotokoll i Storfjord Eldreråd - 06.05.2011
Behandling:
Det som står under saksopplysninger ble tatt opp som forslag til vedtak.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Det vises til invitasjon til generasjonskonferansen 2011 i regi av ungdommens fylkesråd og
fylkeseldrerådet, med tittelen ”Å bety noe for andre”.
På bakgrunn av denne konferansen kom det fram et ønske fra ungdomsrådet at det vil være
behov for et lærer- og elev ombud.
Eldrerådet synes tanken er god og ser at forslaget er et tosidig saksområde.
Eldrerådet vil med dette anbefale dette som en forsøksordning, gjerne i Troms fylke som et
pilotprosjekt.

PS 9/11 Fordeling av diverse fellesutgifter
Leders innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
Saksprotokoll i Storfjord Eldreråd - 06.05.2011
Behandling:
Det som står under saksopplysninger ble tatt opp som forslag til vedtak.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kontonr.:
1.0810 Fastgodtgjørelse
1.0820 Møtegodtgjørelse
1.0830 Tapt arbeidsfortjeneste
1.1160 Kommunal bevertning
1.1400 Annonser
1.1500 Kurs og opplæring
1.1600 Skyss- og kjøregodtgjørelse
1.1700 Reiseutgifter

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

5155,10310,7217,3093,0,2000,2000,100,-

Det er ikke ført opp utgifter for eldredagen i oktober 2011.
Dette er et kommunalt ansvar.

PS 10/11 Opprettholdelse av lensmannsdistrikter
Leders innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
Saksprotokoll i Storfjord Eldreråd - 06.05.2011
Behandling:
Det som står under saksopplysninger ble tatt opp som forslag til vedtak.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Politidirektoratet har i dag et overordnet mål om 1,8 politibetjenter pr 1000 innbyggere. Innen
2020 skal antallet økes til to.
Eldrerådet mener lensmannskontorene bør det satses på i nærområdene. De vil gi en trygghet for
de innbyggerne.
Eldrerådet er av den oppfatning at et godt og synlig politi gir betryggende lokalsamfunn, trygge
og korte avstander til politi gir en trygghetsfølelse.
Eldrerådet frykter en fremtidig sentralisering av politiressursene. Eldrerådet er av den
oppfatning at en skal opprettholde lensmannskontorene på de stedene der det er liv laga.
Det er viktig at lensmannskontorene i Nord-Troms opprettholdes.
Eldrerådet mener at dette må ses i sammenheng med kommunens egen kriminalforebyggende
delplan, til generalplanen.
Sverige har i mange år hatt sentralisert lensmannskontorer. Nå har politikerne tatt fatt i saken og
snudd i denne saken, og vil gjennomføre dette til mindre kontor for å stramme grepet om
distriktene.

