Storfjord kommune
Forebyggende tjeneste

Service –og personalavdelingen

Møtereferat
Tilstede:

Leder Anne-Marie Nilsen, Oddvar Ørnebakk, Jan Martin Jensen, Einar Garden og Torbjørg Leirbakken

Forfall:

Gunnhild Johansen, ingen vara

Møtetid:

09.00-12.00 Møtested: Storfjord rådhus

Referanse

Dato

2014/3179-2

02.10.2014

Referat fra møte i Råd for eldre og funksjonshemmede 2. oktober 2014
Orienteringssaker:
Ordfører Sigmund Steinnes innformerer litt om det som skjer i kommunen.
- Skibotn omsorgssenter planlegges gjenåpnet. Det ligger planer om at Alleris skal
etableres i forbindelse med sentret. Skal behandles i kommunestyret 8. oktober.
- Kommunesammenslåing. Kommunen har en plikt til å se på sammenslåingsmuligheter og
hvem vi kan samarbeide med. Ordføreren listet opp flere muligheter: Sammen med
Tromsø, som en hel Nord-Troms region, sammen med Kåfjord, Lyngen og Balsfjord,
eller som en egen selvstendig kommune. Dette blir tatt opp i kommunestyret 8.oktober.
- Vindkraft. Det ligger en konsesjonssøknad fra troms Kraft og Statsskog. 26 vindmøller er
planlagt. Spørsmålene er; hva tjener vi på dette, arbeidskraft, utvikling, næring, miljø,
natur, m.m. Ordføreren har vært i dialog med reindriftsnæringa. Saken skal på høring. Tas
opp politisk.
Ordføreren forlot møtet.
Generelt:
- Rådet ønsker at det kommer mer informasjon om det som skjer innen Helse –og omsorg,
Anne- Marie Nilsen ber om dette til neste møte.
- Etatssjef Stine J. Strømsø har sluttet i sin stilling. Anne Lena Dreyer og Anne Rasmussen
er konstituert for å dele ansvaret og oppgavene til etatssjefen, til ny tilsetting er på plass.
Møtet satt
Valg til protokollen: Jan Martin Jensen og Oddvar Ørnebakk
Innspill fra Oddvar Ørnebakk; - saksliste ønskes med møteinnkalling. Dette tas til etterretning.
Referatsaker:
a) Invitasjon til ungdomskonferanse i Valfjordnes.
- ingen deltok på denne konferansen
b) Fellesmøte for eldrerådene i Nord-Troms
- Referat av møtet delt ut i dette møtet. Et bra fellesmøte i Kvænangen, der Anne-Marie
Nilsen, Oddvar Ørnebakk og Laila Aronsen deltok. Nordreisa er neste arrangør.

www.storfjord.kommune.no

-

Spørsmål om regionsrådet og deres saker. Ingenting høres om sakene og behandling av
disse. Rådet ønsker at møtene fra regionsrådet refereres i avisa. Tas opp som egen sak.

b) Brev fra Jan Martin Jensen
- valgte representanter sitter ut valgperioden. Selv om Jan Martin er meldt ut av
pensjonistforeningen og er han fullverdig medlem av Rådet, da Rådet er valgt av
kommunestyret.
c) Invitasjon til kulturkveld på Skibotn samfunnshus.
- Anne- Marie Nilsen deltok på kulturkvelden, som representant for Ordføreren.
d) Eldrerådskonferansen 24.-25.9.14 i Tromsø
- Anne- Marie Nilsen deltok på denne.
- 3.oktober er den internasjonale ”Eldredagen”. Ingen markering av denne dagen i
Storfjord.
Referatsakene gjennomgått og referert.
Saksliste:
1. Prosjektet ”Ett sykehjem i Storfjord” - Kommunestyrets behandling av saken
- Rådet gav sin innstilling til Formannskapets behandling av saken, sak 59/14, der Rådet støttet
rådmannens forslag. Politisk vedtak ble at man går tilbake til to sykehjem og gjenåpning av
Skibotn sykehjem.
- Rådet følger med videre og har dette til sak ved behov.
2. Invitasjon til kurs om Eldrerådets rolle og funksjoner 26. til 29. januar 2015 i Melsomvik,
Vestfold.
- Rådet tar opp eventuell deltakelse på kurs i budsjettbehandling.
- Anne- Marie Nilsen sjekker ut hvordan de andre rådene prioriterer kurstilbudene som kommer,
og mulighetene for lokale kurs. Kurstilskudd?
3. Eventuelt
- Fast sekretær i Rådet, i fast 1/3 dels stilling, jf p.4.1 i Veileder i eldrerådsarbeid (henvist fra §§
4 og 8 i Eldrerådsloven)? Ulik praksis i kommunene. Pr i dag har vi sekretær, men ikke
nødvendigvis fast. Sjekkes av Anne- Marie Nilsen.
- Sak og innspill til kommunesammenslåing tas opp til neste møte.
- Rådet sender oppfordring til Avisa om å dekke møtene i Regionsrådet, Ann-Mari forbereder
skrivet til neste møte.
Neste møte foreslått: torsdag 20.november 2014
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som er vedtatt
på møtet
Hatteng 2.10.14
Oddvar Ørnebakk

Jan Martin Jensen
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