
 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Møteprotokoll 
 
Utvalg: Kommunalt råd for eldre 
Møtested: 1. etg. møterom, Rådhuset Olderdalen 
Dato: 04.02.2020 
Tidspunkt: 10:00 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Emma Vik MEDL  
Einar Storslett MEDL 
Rolf Hanstad MEDL 
Liv Solvang MEDL 
  

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Reidar Breivik Leder  
   

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Odd Haug Reidar Breivik  

 
Merknader 
 

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Trond Skotvold Møtesekretær 

 
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. 
 
 
Odd Haug (s)   Emma Vik (s)   Rolf Hanstad (s) 
 
Einar Storslett (s)  Liv Solvang (s) 

       
  



 Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

 
RS 1/20 

Referatsaker: 
Fylkeseldrerådet i Troms takker av 

  
2019/3 

RS 2/20 Brev til ordføreren fra Trude Drevland, leder av 
Rådet for et aldersvennlig Norge 

 2019/3 

RS 3/20 Til kommunestyrerepresentanter - Tjenester til 
våre eldre og pleietrengende 

 2015/108 

RS 4/20 Til eldrerådet i din kommune - Er ditt eldreråd 
engasjert som brukerrepresentant i kommunens 
arbeid med velferdsteknologi? 

 2020/18 

RS 5/20 Tilbud om kurs/foredrag våren 2020 - 
Velferdsteknologiens muligheter 

 2019/3 

RS 6/20 Invitasjon Eldrerådskurs - VIDERESENDES til 
Eldrerådets leder og sekretær - TAKK 

 2020/18 

RS 7/20 Kvittering på innsendt høringssvar på Høring om 
lov om Eldreombudet 

 2019/3 

RS 8/20 Innlegg på fylkesrådet for funksjonshemmedes 
årskonferanse 29-30. april 2019 

 2015/1605 

RS 9/20 Innsamling grovsøppel - tilbakemelding om 
videre saksgang 

 2015/53 

RS 10/20 Invitasjon til Nord-Norges Eldrerådskonferansen 
26.-27.05.20 

 2020/18 

 
PS 1/20 

Politiske saker: 
Innsamling av grovsøppel 

  
2015/53 

PS 2/20 Jodtabletter ved atomhendelser  2016/627 
PS 3/20 Revisjon smittevernplan i Kåfjord kommune  2019/202 
 
 
Emma Vik fungerte som leder for Reidar Breivik. 
 

Rådet tok opp tilleggssak under møtet: Adkomst og parkering til fortet, samt friområder og             
toalettforhold i Djupvik. 

Eldrerådet ønsker å få informasjon om status på sak om tilrettelagte fiskeplasser i Kåfjord, 
og ber kulturkonsulenten om å komme på neste møte 22. april for å informere om dette. 
 



RS 1/20 Fylkeseldrerådet i Troms takker av 

Saken tatt til orientering. 

RS 2/20 Brev til ordføreren fra Trude Drevland, leder av Rådet for et 
aldersvennlig Norge 

Saken tatt til orientering. 

RS 3/20 Til kommunestyrerepresentanter - Tjenester til våre eldre og 
pleietrengende  

Saken tatt til orientering. 

RS 4/20 Til eldrerådet i din kommune - Er ditt eldreråd engasjert som 
brukerrepresentant i kommunens arbeid med velferdsteknologi? 

Saken tatt til orientering. 

RS 5/20 Tilbud om kurs/foredrag våren 2020 - Velferdsteknologiens 
muligheter  

Saken tatt til orientering. 

RS 6/20 Invitasjon Eldrerådskurs  

Saken tatt til orientering. 

RS 7/20 Kvittering på innsendt høringssvar på Høring om lov om 
Eldreombudet  

Saken tatt til orientering. 

RS 8/20 Innlegg på fylkesrådet for funksjonshemmedes årskonferanse 29-30. 
april 2019 

Saken tatt til orientering. 

RS 9/20 Innsamling grovsøppel - tilbakemelding om videre saksgang  

Saken tatt til orientering. 

RS 10/20 Invitasjon til Nord-Norges Eldrerådskonferansen 26.-27.05.20 

Leder for eldrerådet Reidar Breivik ønsker å melde seg på konferansen. Administrasjonen 
foretar påmelding. Referatsaken tas til etterretning. 
 
 
Møtet hevet kl 12.00. 
 
 



 

PS 1/20 Innsamling av grovsøppel 

Saksprotokoll i Kommunalt råd for eldre- 04.02.2020  

Behandling: 
Det ble informert om at saken var utsatt i UMDU. Saken ble drøftet.  
Eldrerådet avventer snarlig behandling i UMDU. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Eldrerådet avventer snarlig behandling i UMDU. 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Saken legges frem uten innstilling. 
 
 
 

PS 2/20 Jodtabletter ved atomhendelser 

Saksprotokoll i Kommunalt råd for eldre- 04.02.2020  

Behandling: 
Saken ble gjennomgått og tatt til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Saken er tatt til orientering. 
 
 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg- 30.01.2020  

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 



Vedtak: 
Saken tas til orientering 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Saken tas til orientering 
 
 

PS 3/20 Revisjon smittevernplan i Kåfjord kommune 

Saksprotokoll i Kommunalt råd for eldre- 04.02.2020  

Behandling: 
Saken ble gjennomgått, og tatt til orientering.  
 
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Saken er tatt til orientering.  
 
 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg- 30.01.2020  

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Revidert smittevernplan godkjennes. 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Revidert smittevernplan godkjennes. 
 
 



PS 4/20 Adkomst og parkering til fortet, samt friområder og toalettforhold i 
Djupvik 

Saksprotokoll i Kommunalt råd for eldre- 04.02.2020  

Behandling: 

Næringskonsulent Jens Kristian Nilsen informerte om problemsstillingene knyttet til saken som 
egentlig er tredelt. 

Når det gjelder forholdet knyttet til adkomst til parkering, friluftsområdet og eksisterende 
toalett, er dette en egen og komplisert sak. Det involverer flere parter og ulike beslutninger bl. a. 
knyttet til omlegging av eksisterende E6. Kommunen har hatt møter med grunneier og kontakt 
med vegvesenet, og det viser seg at saken er fastlåst slik det er i dag. Kommunen har dermed 
ingen annen mulighet, enn å avvente Statens vegvesenets sine beslutninger knyttet til omlegging 
av eksisterende E6 for å få en avklaring av saken. 

Eldrerådet diskuterte også problemstillingen vedrørende manglende vedlikehold av adkomst til 
Fortet og adkomst til kirkegården i Djupvik. Eldrerådet anmoder Kåfjord kommune om at 
vedlikeholdet til disse to områdene blir prioritert, og at det blir satt av økonomiske midler til 
dette. 

Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 

Eldrerådet anmoder Kåfjord kommune om at vedlikeholdet til disse to områdene blir prioritert, 
og at det blir satt av økonomiske midler til dette. 

 
 
 
 
 


