
INNKALLING

 

til eldrerådsmøte torsdag 18. januar 2018 kl. 1000 i kommunestyresalen.

Varamedlemmene underrettes om møtet og innkalles særskilt ved forfall.
Forfall til møtet meldes snarest skriftlig/per e-post til leder – haherl@online.no.

S A K S L I S T E

Sak 1/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL

            fra møte i eldrerådet 15. november 2017.

Sak 2/18    FRAMTIDIG OMSORG I IBESTAD 

Leder orienterer om det som har skjedd siden forrige møte.                

Sak 3/18    FELLESMØTET FOR ELDRERÅDENE I SØR-
TROMSREGIONEN

                   Den fastlagte datoen for avvikling av fellesmøtet for eldrerådene i 
Sør-Tromsregionen kolliderer for leder med seniordanstur til Ungarn. 
Leder har i samråd med Svanhild Johansen (forsøkte å få kontakt 
med Ragnhild Arvesen uten å lykkes) flyttet denne datoen fram til 12.
april 2018 og håper dette er greit for de øvrige medlemmene av 
eldrerådet. Medlemmene i eldrerådet varslet per SMS 9. januar 
2018.                                                                                                     
Foajéen m/kjøkken (kulturhuset) er bestilt til 12. april.
Eldrerådet må starte arbeidet med innholdet i denne dagen. Har vi 
tema klare og hvordan legger vi opp dagen? Hva med servering? 
Underholdning? Ordføreren?                                                                
Det praktiske arbeidet med dette fellesmøtet, overlates til 
arrangementskomitéen (Svanhild og Per-Anders).

NB! Det har i dag oppstått nok et «problem». «Sørrollnesveien» 
stenges 9. april 2018 for utbedring. Ferja går f.o.m. 9. april til Breivoll 
i stedet for til Sørrollnes. Dette «problemet» må vi diskutere på 
møtet. Hva gjør vi?
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Sak 4/18    VELFERDSTEKNOLOGIKONFERANSEN MARS 
2018

Velferdsteknologikonferansen skulle vært avviklet 27. november 
2017, men måtte utsettes p.g.a. sykdom. I samråd med Tone Bye i 
Pensjonistforbundet ble konferansen utsatt til mars 2018.                   
Vi må allerede nå starte opp arbeidet med avviklingen av denne 
konferansen. Hvem gjør hva?                                                               
Marthe Stensen tar kontakt med Tone Bye og avtaler eksakt 
avviklingsdato og bestiller samtidig kulturhuset.. Opplegget for dagen
«spikres» på neste møte.

Sak 5/18    Budsjett 2018
    Kommunestyret vedtok 2018-budsjettet for Ibestad kommune i 

budsjettmøtet 14. desember 2017. Eldrerådets budsjettramme for 
2018 ble fastsatt til 30 000 kroner.                                                        
Eldrerådets budsjettforslag, som balanserte med 32 000 kr, ble ikke 
vedtatt. Eldrerådet må derfor gjennomgå budsjettet på nytt for å få 
det i balanse. Leder foreslår at posten Fellesmøter – reiseutgifter 
settes i 0 i og med at Ibestad eldreråd arrangerer fellesmøtet i 2018.  

Sak 6/18    LOKAL FORSKRIFT MED KRITERIER FOR 
TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I 
SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG 
SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS 
TJENESTER I IBESTAD KOMMUNE

Kommunestyret behandlet denne saka i kommunestyremøte 14. 
desember 2017 under sak 33/17. Kommunestyret sluttet seg 
enstemmig til eldrerådets merknader (omtalt i kommunestyret som 
omforent forslag) til det framlagte forslaget. Forskriften trer i kraft 
med virkning fra 1. januar 2018. Per dags dato er ikke forskriften lagt 
ut på kommunens hjemmeside.

Sak 7/18    MØTEPLAN VÅR 2018

./. Ordfører har sendt ut aktivitetsplan for formannskap og 
kommunestyret for 2018. Planen følger vedlagt. Eldrerådet bør også 
lage sin møteplan. Leder vil foreslå følgende plan for vårsesjonen 
2018: 

                            * torsdag 18. januar kl. 1000 – kommunestyresalen    



* torsdag 16. februar kl. 1000 – kommunestyresalen        

* torsdag 9. mars kl. 1000 – kommunestyresalen                

* torsdag 6. april kl. 1000 – kommunestyresalen   

* onsdag 24. mai kl. 1000 - kommunestyresalen  

Sak 8/18    REFERATSAKER

          A. Nyhetsbrev desember 2017. E-post av 21. desember 2017. 

*  Seniorpolitisk redegjørelse 2014 – 2017.                                          

*  FN-Europa Ministerdeklarasjon 2017 og arbeidet med aldring i 
Europa.    

*  Statens seniorråd 2014 – 2017 takker for seg.

                        B. Eldrerådskurs 2018 – mandag 29. jan. – onsdag 31. jan. 2018. Nestor 
minner om ledige plasser til dette kurset. E-post av 8. januar 2018.

. Sak 9/18    EVENTUELT

Vel møtt!

Harry H. Jensen                                                                   
leder                                                                                          
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