
 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Møteprotokoll 
 
Utvalg: Kommunalt råd for eldre 
Møtested: 1. etg. møterom, Rådhuset Olderdalen 
Dato: 12.11.2019 
Tidspunkt: 10:00 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Reidar Breivik Medlem  
Einar Storslett Medlem  
Emma Vik Medlem  
   

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Liv Solvang Medlem Frp 
Rolf Hanstad Medlem  

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Odd Haug Liv Solvang  

 
Merknader 

    Ingen vara kunne møte for Rolf Hanstad. 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Trond Skotvold Helse- og omsorgssjef 
Kjersti Rennestraum Kulturkonsulent 

 
Underskrifter: 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, 
er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 
 
 Reidar Breivik (s)    Emma Vik (s)  Einar Storslett (s) 
 
 Odd Haug (s)   

        
  



Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

 
RS 25/19 

Referatsaker: 
Informasjon og opplæring til de nye eldrerådene 

  
2019/3 

RS 26/19 Innsamling grovsøppel - tilbakemelding om 
videre saksgang 

 2015/53 

RS 27/19 Samhandlingskonferansen 27.-28.11. 19 - Frist: 
29.10.19 

 2019/3 

RS 28/19 Innspill til sak med tilrettelegging for 
uteaktiviteter ved Båen 

 2019/3 

RS 29/19 Til eldrerådet - Svar på henvendelse jfr. - 
Adkomst festningen og opprydding og 
oppgradering av rasteplass Djupvik 

 2019/3 

RS 30/19 Høring - Lov om Eldreombudet  2019/3 
RS 31/19 Tilsvar sak fra felles eldrerådsmøte ad post og 

epikrise 
 2019/3 

RS 32/19 Høring - Forslag om endringer i forskrift om en 
verdig eldreomsorg - samboergaranti - frist: 
29.11.19 

 2015/609 

RS 33/19 Smarttelefon og synshemmede: Egenmestring og 
sosial kontakt 

 2015/1605 

 
PS 16/19 

Politiske saker: 
Valg av leder og nestleder 

  
2019/3 

PS 17/19 Forslag til reglement for Kommunalt råd for eldre 
2019-2023 

 2019/3 

PS 18/19 Budsjett eldrerådet  2019/3 
PS 19/19 Dokumenter til budsjett helse og omsorg 2020  2019/391 
 
 
Kulturkonsulent Kjersti Rennestraum redegjorde for pågående planprosess om kommunedelplan 
for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv og ba eldrerådet om supplerende innspill.  
 
RS 25/19 ble tatt til orientering. 
 
RS 26/19. Innsamling grovsøppel – tilbakemelding om videre saksgang. 
 
Saken ble drøftet og eldrerådet uttrykte at de var lite fornøyd med behandling og tilbakemelding 
fra Kåfjord kommune. Eldrerådet ber derfor om at saken sendes til politisk behandling i 
Driftsutvalget. Eldrerådet ber om at det blir etablert en fast ordning med opprydding 
og/innsamling av grovsøppel fra 2020 og senere hvert annet år.  
 
 
Referatsaker 27/19 og 28/19 ble tatt til etterretning. 
 



RS 29/19. Adkomst festning og opprydding og oppgradering rasteplass Djupvik 
 
Saken ble drøftet og eldrerådet uttrykte at de var lite fornøyd med behandling og tilbakemelding 
fra Kåfjord kommune. Eldrerådet ber Kåfjord kommune om å besørge at veien ned til festningen 
oppgraderes og gjøres kjørbar samt gjenåpner rasteplass på Storbakken snarest mulig. 
 
RS 30/19. Eldrerådet drøftet saken 
  
Eldrerådet utarbeider en felles uttalelse som legges inn som høringsuttalelse på digitalt nettsted 
av leder.  
 
RS 31/19. Eldrerådet drøftet saken.  

 
Eldrerådet er tilfreds med at saken blir fulgt opp og forutsetter at dette blir ivaretatt til pasienten 
beste. 
 
 
RS 32/19 og 33/19 ble tatt til orientering. 
 
 
 
 
Møtet hevet kl. 12.15 
  



PS 16/19 Valg av leder og nestleder 

Saksprotokoll i Kommunalt råd for eldre- 12.11.2019  

Behandling: 
Eldrerådet drøftet saken. 
Reidar Breivik ble valgt til leder. 
Emma Vik ble valgt til nestleder. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak: 
Reidar Breivik ble valgt til leder. 
Emma Vik ble valgt til nestleder. 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Saken legges fram uten innstilling. 
 
 
 

PS 17/19 Forslag til reglement for Kommunalt råd for eldre 2019-2023 

Saksprotokoll i Kommunalt råd for eldre- 12.11.2019  

Behandling: 
Eldrerådet drøftet saken. 
 
Reglement for eldrerådet blir tatt til orientering, og dermed videreført. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Reglement for eldrerådet blir tatt til orientering, og dermed videreført. 
 
 

Rådmannens innstilling 
Saken legges fram uten innstilling. 
 



PS 18/19 Budsjett eldrerådet 

Saksprotokoll i Kommunalt råd for eldre- 12.11.2019  

Behandling: 
Eldrerådet drøftet saken. 
 
Eldrerådet registrerer at budsjettet for 2019 er underfinansiert, og ber om at budsjettet for 2020 
blir økt til kr. 40 000. 
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Eldrerådet registrerer at budsjettet for 2019 er underfinansiert, og ber om at budsjettet for 2020 
blir økt til kr. 40 000. 
 

Rådmannens innstilling 
Saken legges fram uten innstilling. 
 

PS 19/19 Dokumenter til budsjett helse og omsorg 2020 

Saksprotokoll i Kommunalt råd for eldre- 12.11.2019  

Behandling: 
 
Eldrerådet drøftet saken. 
 
Rådet registrerer at den økonomiske situasjonen i kommunen er anstrengt og at de rammer som 
er tildelt de ulike etatene har forskjellige nedtrekk. Nedtrekket i Helse og omsorg slår ut spesielt 
hardt. Eldrerådet ber om at nedtrekket på de tildelte rammer blir mere rettferdig fordelt mellom 
etatene. 
Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Rådet registrerer at den økonomiske situasjonen i kommunen er anstrengt og at de rammer som 
er tildelt de ulike etatene har forskjellige nedtrekk. Nedtrekket i Helse og omsorg slår ut spesielt 
hardt. Eldrerådet ber om at nedtrekket på de tildelte rammer blir mere rettferdig fordelt mellom 
etatene. 
 

Rådmannens innstilling 
 
Saken legges fram uten innstilling. 
 


