Storfjord kommune
Personal- og serviceavdelingen

Møteprotokoll 25. september 2018 – Råd for eldre og funksjonshemmede
Oppmøte
:
Oppmøte:
Forfall:
Forfall:

Ann-Mari Hansidatter, Ann-Olaug Holmeslett, Svein Richardsen
Ilmar Monlund,
meldt forfall 25.6. på morgenen
Ann-Mari
Hansidatter,
Susanne Vallesæter
Vallesæter meldt
meldt forfall,
forfall, Camilla
Camilla Leirbakk
Leirbakk møter
møter
Susanne
Anne-Marie Nilsen
Nilsen meldt
meldt forfall,
forfall, Eeva
Eeva Randell
Randell møter
møter
Anne-Marie
Torbjørg
Leirbakken
meldt forfall, Laila Aronsen kunne ikke møte
Ilmar
Monlund,
ikke møtt

Lena
sekretær,
Dreyer
SveinNilsen,
Richardsen
meldtAnne-Lena
forfall, vara
kunneavdelingsleder
ikke møte
Ann-Olaug Holmeslett meldt forfall, Sigrunn Andersen møter
Torbjørg Leirbakken ikke møtt
Storfjord rådhus, kl. 10.00 – 13.00
Fra adm./
Lena Nilsen, sekretær, Anne Rasmussen, tjenesteleder, Ann-Monica Wingstad,
andre
Saksliste: avdelingsleder, Sissel Bjørklund, tjenesteleder, Anne-Lena Dreyer, avdelingsleder
8/18 – Referatsaker
9/18 – Uttalelse
vedrørende
i byggekomiteer i Storfjord kommune
Storfjord
rådhus, kl.
09.00 – deltakelse
11.30.
10/18 – Høring: Forslag til planprogram Helhetlig helse- og omsorgsplan 2019-2022
11/18 – Eventuell uttalelse, utomhusplan omsorgsboliger Skibotn og Hatteng
Saksliste:
12/18––Referatsaker/orienteringssaker
Uttalelse vedrørende politisk organisering av Råd for eldre og funksjonshemmede
14/18
15/18 – Eldredagen 1. oktober
Til sakslista:
Svein
stilte spørsmål
hvorfor sak 9avog
12 for
vareldre
på sakslista.
På forrige møte
16/18
– Uttalelse
vedrørende
politisktilorganisering
Råd
og funksjonshemmede
ønsket
Rådetvar
at Rådet
disse sakene
kompå
påsykehjemmet.
sakslista på møtet i juni.
Etter ordinært møte
på befaring
Fra
adm./
andre

Sak 9 ble Hansidatter
behandlet etter
sak 11.
Ann-Mari
og Eeva
Randell skriver under protokollen.
Det ble
tatt er
opp
en ekstrasak:
Neste
møte
ifølge
møteplanen den 12. november. Vi ber rådets medlemmer sette av
13/18
Eventuell
uttalelse, utomhusplan Åsen sykehjem.
dagen.
Etter
ordinært
møte var Rådet på befaring på Åsen omsorgssenter.
Sak
14/18
– Referatsaker/orienteringssaker
Behandling:
Svein Richardsen
Camilla Leirbakk skriver under protokollen.
Følgende
saker ble og
referert:
- Psykisk helse – dagen, arrangeres den 17. oktober på Brenna
- TV-aksjonen
Sak- 8/18
– Referatsaker
Opplæring
for synshemmede innen IKT og smartteknologi, fra Norges Blindeforbund
Behandling:
- Ingen referater fra andre styrer, råd og utvalg
Referat fra møter
andre styrer, råd
utvalg. Bl.a.
ble det referert
fra fellesmøte
- - Presentasjon
av ny iavdelingsleder
på og
Behandlende
avdeling,
Ann-Monica
Wingstadi
Eldrerådene
som ble på
avholdt
i Skjervøy.
- Ny
skjermet avdeling
sykehjemsavdelinga,
informasjon v/Anne Rasmussen
Melding
til
Stortinget
«Leve
hele
livet, en kvalitetsreform
for eldre»,
fra Helse- og
- Del to av utbygginga på sykehjemsavdelinga,
informasjon v/Anne
Rasmussen
omsorgsdepartementet.
- «Leve
hele livet», Stortingsmelding kommet, informasjon v/Anne Rasmussen
Innvilgelse
av tilskudd kr. 1.552.000,kommunalt
rusarbeid over statsbudsjettet, fra
- Bygging
av omsorgsboliger,
informasjontilv/Sissel
Bjørklund
Fylkesmannen
i
Troms.
- Nye Valmuen, informasjon v/Anne-Lena Dreyer

Innstilling:
Sakene er referert.

Vedtak:
Sakene er referert.
Sak 15/18 – Eldredagen 1. oktober
Behandling:
Fellesforslag fra Råd for eldre og funksjonshemmede:
Råd for eldre og funksjonshemmede oppfordrer til at det samarbeides lokalt om Eldredagen. Den
kulturelle spaserstokken v/Storfjord Frivilligsentral ordner med kulturinnslag, og at
pensjonistforeningene i kommunen samarbeider om arrangementet.
Frivilligsentralen innkaller til et eventuelt samarbeidsmøte.
Vedtak:
Råd for eldre og funksjonshemmede oppfordrer til at det samarbeides lokalt om Eldredagen. Den
kulturelle spaserstokken v/Storfjord Frivilligsentral ordner med kulturinnslag, og at
pensjonistforeningene i kommunen samarbeider om arrangementet.
Frivilligsentralen innkaller til et eventuelt samarbeidsmøte.
Sak 16/18 – Uttalelse vedrørende politisk organisering av Råd for eldre og funksjonshemmede
Behandling:
Camilla Leirbakk og Svein Richardsen har arbeidet fram en uttalelse vedørende saken.
Rådet stiller seg bak uttalelsen, og sender hele uttalelsen til rådmann og ordfører.

Vedtak:
Camilla Leirbakk og Svein Richardsen har arbeidet fram en uttalelse vedørende saken.
Rådet stiller seg bak uttalelsen, og sender hele uttalelsen til rådmann og ordfører.

Vi bekrefter med underskriftene våre at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble
vedtatt på møtet.
Hatteng, 25. september 2018

Eeva Randell

Ann-Mari Hansidatter
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