Storfjord kommune
Personal- og serviceavdelingen

Møtereferat
Til stede:

Leder Anne-Marie Nilsen, Oddvar Ørnebakk, Gunhild Johansen, Einar Garden,
Torbjørg Leirbakken
Fra adm.: Daglig leder av Frivilligsentralen Jill Fagerli, sekretær Rita B. Bergland,
Rådmann Ellen-Beate J. Lundberg,

Forfall:

Jan Martin Jensen, ingen vara møtte.

Gjelder:

Referat fra møte i Råd fra eldre- og funksjonshemmede 04.mars 2015

Møtetid:

09.00 – 13.00

Møtested:

Storfjord rådhus, møterom 3

Referanse

Dato

2015/597-2

04.03.2015

Referat fra møtet i Råd for eldre og funksjonshemmede 4.mars 2015
Orienteringer:
Daglig leder av Frivilligsentralen Jill Fagerli orienterte om:
- Frivilligsentralen
- Møteplassen i Skibotn
Rådmann Ellen-Beate J. Lundberg orienterte om sykehjemsaken.
Sak 1. Frivilligsentralen. Møteplassen i Skibotn.
Daglig leder av Frivilligsentralen Jill Fagerli orienterte i saken.
Forslag fra Råd for eldre- og funksjonshemmede:
Rådet for eldre og funksjonshemmede er kjent med at lokalet for møteplassen i Skibotn er lite
tilfredsstillende for bl. a funksjonshemmede.
Det er svært trangt for rullestolbruker og folk med rullator. Det gjelder også toalettforholdet.
Rådet støtter daglig leder av Frivilligsentralen i arbeid med å forbedre forholdene i eksisterende
lokaliteter.
Rådet viser også til brev fra Skibotn Pensjonistforening av 30.03.2014 til kommuneoverlege,
helsesøster, driftssjef.

Det ble votert over forslaget.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Rådet for eldre og funksjonshemmede er kjent med at lokalet for møteplassen i Skibotn er lite
tilfredsstillende for bl. a funksjonshemmede.
Det er svært trangt for rullestolbruker og folk med rullator. Det gjelder også toalettforholdet.
Rådet støtter daglig leder av Frivilligsentralen i arbeid med å forbedre forholdene i eksisterende
lokaliteter.
Rådet viser også til brev fra Skibotn Pensjonistforening av 30.03.2014 til kommuneoverlege,
helsesøster, driftssjef.
Sak 2. Referatsaker
a) Møteplan 2015
b) Fylkesrådet – ny e-post adresse
c) Rundskriv fra Buf.dir 14.01.15. Oppnevning av råd for personer med nedsatt
funksjonsevne
d) Brev fra Tromsø eldreråd
e) Årsmelding 2014 Pasient- og brukerombud i Troms.
f) Møteprotokoll Fylkesrådet for funksjonshemmede
g) Sykefravær 4. kvartal 2014
Det var enighet om å ta opp 2 ekstra referatsaker:
- Møteprotokoll Fylkesrådet for funksjonshemmede.
- Sykefravær 4. kvartal 2014.
Referatsak e) blir referert på neste møte.
Sakene ble referert.

Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble vedtatt
på møtet.
Hatteng, 04.03.2015

Oddvar Ørnebakk

Einar Garden
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