
MØTEPROTOKOLL

Eldrerådet

Dato: 15.11.2017 kl 10.00 
Sted: Kommunestyresalen

Arkivsak: 15/00210

Tilstede - |
medlemmer: 

Leder Harry Jensen, Svanhild Johansen, Ronald Coucheron,  
Ragnhild Arvesen 

Tilstede – 
varamedlemmer:

Eva Nilssen, Per A Strand

Forfall 
medlemmer:

Marthe Stensen

Forfall 
varamedlemmer:

Harry Johansen

Ikke møtt
Varamedlemmer: 
   

Solbjørg N Jacobsen, Asbjørg Frantsen

Andre: Ordfører Dag S. Brustind var til stede under sak 53/17 og sak 
54/17 og forlot møtet kl. 11.00.

Protokollfører: Sekretær Anna-Beth Fosshaug

Leder ønsket velkommen til møtet.
1. Godkjenning av innkalling

Innkalling godkjent
2. Godkjenning av saksliste

Saksliste godkjent
3. Eventuelt

Leder fremmet følgende sak: Nedleggelse av kjøkken ved 
Ibestad sykehjem.                                                              
Saken godkjent inntatt i sakslista.

Leder foreslo at sak 53/17 og 54/17 ble behandlet som de 
to første sakene i møtet. Dette ble enstemmig bifalt.
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SAKSKART 

Saker til behandling

47/1
7

Godkjenning av protokoll av 19.10.2017

48/1
7

Framtidig omsorg i Ibestad

49/1
7

Eldrerådskonferansen 6. og 7.09.2017

50/1
7

Velferdsteknologikonferansen 27.11.2017

51/1
7

Budsjett 2018

52/1
7

Fellesmøte for eldrerådene i Sør-Troms

53/1
7

Prosjektering nytt sykehjem og omsorgsboliger

54/1
7

Eventuelt

Hamnvik, 15.11.2017

2



Harry Jensen
leder

Sak 47/17 Godkjenning av protokoll
Protokoll fra19.10.2017 til godkjenning.

Vedtak:
Protokollen godkjent.

Sak 48/17 Framtidig omsorg i Ibestad
Leder orienterte.
Møtet som var berammet til i dag, er utsatt til mandag 27.11.2017.

Sak 49/17 Eldrerådskonferansen 2017
Leder orienterte fra en god konferanse. Han foreslår at ved neste års konferanse deltar 
to personer på konferansen. Videre trekker leder fram 3 punkter som særlig 
interessante:

 Tromsøundersøkelsen
 Framtidsfullmakten
 Reiseforskrift – Pasientreiseforskrift av 2016 

Vedtak:
Orienteringen tatt til etterretning.
  

Sak 50/17 Velferdsteknologikonferansen 2017
Avholdes mandag 27.11.2017 kl. 16.00 på Ibestad kulturhus.
Leder kontakter leder for kultur, Ingvild Johansen, angående det å sette ut bord og stoler
etc.
9. klasse ved Ibestad skole skal sørge for salg av kaffe og noe å bite i.

Sak 51/27 Budsjett 2018
Leder legger fram forslag til budsjett for eldrerådet for 2018 på totalt kr. 32.000,-.

Eldrerådet slutter seg til leders forslag til budsjett for eldrerådet enstemmig.

3



Vedtak:
Enstemmig vedtatt.

 

Sak 52/17 Fellesmøte for eldrerådene i Sør-Tromsregionen
Svanhild Johansen orienterte fra arbeidsgruppas forslag til oppsett for møteavviklinga:

 Møtedato 26. april 2018 kl. 10.30. 
 Sted: Foajeen til Ibestad kulturhus.
 Underholdning – Hva/hvem?
 Bevertning - Rolløya pensjonistforening forespørres.

Tema for dagen: Framtidsfullmakt.

Eldrerådets sekretær sender ut informasjon til de gjeldende eldrerådene i januar. 

Vedtak:
Enstemmig.

Sak 53 Prosjektering nytt sykehjem og omsorgsboliger
Foreløpig planskisse av 1. etasje til Ibestad nye sykehjem samt situasjonsplan av 
16.11.2017 ble lagt på bordet og gjennomgått av leder og ordfører.
De vesentligste forandringene er omarbeidingene av inngangsseksjonen. Det foreligger 
fortsatt ikke noe endret forslag til underetasjen av sykehjemmet og omsorgsboligene.

Eldrerådets vurdering:

Eldrerådet er tilfreds med planløsningen, men har følgende merknader:

1. Stille rom synes i minste laget.
Kan Hår- og fotpleierom og bytte plass, eller kan Stille rom gjøres noe større 
på bekostning av Hår- og fotpleierom?

2. Planløsningen gir fortsatt ikke rom for at ektepar kan bo sammen.
Kan to av beboerrommene koples sammen med f.eks. en dør/foldevegg 
mellom dem?
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Sak 54/17 Nedlegging av kjøkkenet ved Ibestad sykehjem.
Rådmannen har i sitt framlegg av 2018-budsjettet som ett av kuttforslagene 
foreslått nedlegging av kjøkkenet ved Ibestad sykehjem. Ordføreren gjennomgikk 
kommunens budsjettsituasjon og slo fast at kommunestyret har vedtatt at 
kjøkkenet ved Ibestad sykehjem skal være operativt og i drift.
Leder refererte eldrerådets vedtak under sak 42/16 – NEDLEGGING AV 
KJØKKEN IBESTAD SYKEHJEM.

Vedtak:
Enstemmig vedtatt:

1. Eldrerådet opprettholder sitt tidligere vedtak under sak 42/16.
2. Leder og Svanhild Johansen forfatter et skriv til kommunestyret der 

tidligere vedtak blir flettet inn.

Møtet slutt kl. 13.15

Anna-Beth Fosshaug
sekretær

5


	MØTEPROTOKOLL
	Eldrerådet
	SAKSKART


