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Møteprotokoll 
 
Utvalg: Kommunalt råd for eldre 
Møtested: Telefonmøte 
Dato: 22.04.2020 
Tidspunkt: 10:00 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Reidar Breivik Leder  
Einar Storslett Medlem  
Liv Solvang Medlem  
Emma Vik Nestleder  

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

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Marit Fagerli Rolf Hanstad  

 
Merknader 

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Trond Skotvold Kommunalsjef helse og omsorg 
Ina Engvoll 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. 
 
 Reidar Breivik (s)  Einar Storslett (s)  Emma Vik (s) 
 
 Marit Fagerli (s)  Liv Solvang (s) 
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Kommunalsjef for helse og omsorg Trond Skotvold orienterte om tiltakene omkring Korona 
pandemien. 
 
Koronaen slo inn 12. mars og kommunen satte inn beredskapsledelsen. Det var beredskapsmøte 
hver dag fram til påskeuken. Fra 13. mars stenge helsetunet adgang for besøkende, utenom 
avtale. Dagsenter, Møteplasser etc. er stengt, stor belastning for pårørende.  
 
Kommunen har vedtatt en ny smittevernplan før jul, og dette er positivt for oss. 
 
Det har vært lite smittevernutstyr i kommunen – fått det fra sykehus, og det er bestemt hva vi 
skal få. Dette er nå på plass. Mangler utstyr for testing – dette skal økes nå.  
 
Gamle helsesenter er etablert som isolatsone. Egen bemanningsplan for dette. 
Det har vært øvelse med ambulansetjenesten denne uke, som forløp meget bra. 
 
Rådhuset stengt for besøkende – kan avtales. Få personer på jobb administrativt, flere har 
hjemmekontor og det rulleres på flere avdelinger med hvem som er på kontorene. 
 
Kommunen har etablert egen korona telefon fra kl 9-15 både på norsk og samisk som fungerer 
bra nå. Ingen henvendelser dit på samisk.  
 
NAV holder stengt, men har egne vakttelefoner. Det er opprettet digitalt søknadsområde hvor de 
behandler søknadene fortløpende.  
 
Det er etablert egen Korona bil – hvor legen kjøres ut for å teste folk hjemme etter behov. Dette 
for å begrense legekontoret, som skal behandle ikke korona pasienter.  
Det er ikke rapporteringsplikt når befolkningen har vært i egen karantene. 



 
Det er kjørt ut egen informasjon om koronaen til postkassene til kommunens innbyggere, da 
ikke alle har tilgang til digital informasjon. Mye orientering/informasjon på kommunens 
hjemmeside.  
 
Det er ansatt egen lege i forbindelse med korona situasjonen. Helsepersonell fra land som 
Finland og Sverige som jobber i Kåfjord kan pendle til Norge. 
 
Kommunelegen har vært med på alle beslutninger som er tatt, og ledelsen er svært fornøyd med 
arbeidet hun har gjort. 
 
Eldrerådet veldig fornøyd med orienteringa som ble gitt av Trond Skotvold.  
 
 
 
RS 11/20 Særutskrift: Innsamling av grovsøppel    
 
Saken tas til etterretning med følgende merknad:  
 
Merknad til formannskapets vedtak sak 13/20: Medlemmer av Ytre Kåfjord Pensjonistforening 
strykes. Dette må gjelde hele Kåfjords befolkning.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
RS 12/20 Vedr. fiskeplasser for eldre og funksjonshemmede  
 
Referat fra tlf. samtale med Femund v/ Mia Faldmo fra Kultur kulturkonsulent Kjersti 
Rennestraum vedlegges møteprotokollen. Saken er tatt inn i Kommunedelplan for idrett, fysisk 
aktivitet og friluftsliv 2020-2024. Følges opp videre i planen. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
RS 13/20 Forebyggende hjemmebesøk til 79 og 80 åringer bosatt i kommunen 
 
Trond Skotvold orienterte om at dette så vidt er kommet i gang, før koronaen satte inn. Det som 
er tenkt er å gi bistand om hjelpemidler, trening mm.. Eldrerådet synes dette er et flott tiltak. 
Spørsmål om målgruppe – kan alder tas fra 75 år og oppover. Forslag om å gå i media (framtid i 
nord) med dette. 
 
Orienteringa med merknader tas til etterretning. 



 

RS 14/20 Felles årsmelding fra landets pasient- og brukerombud 

Rådet synes dette er en innholdsrik årsmelding. Anmerkning om pasient transport 
mm.. Se ref. sak 15/20. 

Årsmeldinga tas til etterretning. 

RS 15/20 Årsmelding for 2019 fra Pasient- og brukerombudet i Troms 

Tilbakemelding til pasient- og brukerombud i Troms og landets pasient- og 
brukerombud ad pasient transport, ambulansetjenesten og tilgang til taxi i 
nærområdet. Brukere med TT kort får ikke brukt kortene, pga manglende taxi i 
området. Utspill om dette. Viktig for eldre og andre som trenger transport. 

Emma Vik, Einar Storslett og Reidar Breivik lager utkast som sendes til pasient- 
og brukerombudet. 

Enstemmig vedtatt. 

 

RS 16/20 Nord-Norges eldrerådskonferanse 2020 avlyst 

Eldrerådskonferansen er avlyst pga korona epidemien. 
 
Tas til etterretning. 
 
Ina Engvoll orienterte om at felles eldrerådskonferansen i Nord-Troms er utsatt foreløpig til 
høsten. 
 
 
 
 
Trond Skotvold fratredte tlf. møtet kl 11.03. 
 
 
Møtet hevet kl 11.30. 
  



PS 5/20 Høring - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 
2020-2024 

Saksprotokoll i Kommunalt råd for eldre- 22.04.2020  

Behandling: 
Rådet bemerket at det er kort frist for uttalelse, da det er stort dokument som må gjennomgås. 
 
Merknader til kommunedelplan: Planen bør ta mer hensyn til eldrebefolkningen i Kåfjord. 
Den må også i større grad fokusere på psykisk og fysisk tilbud til eldre og personer med nedsatt 
funksjonsevne. Lavterskelkultur. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
 
Planen bør ta mer hensyn til eldrebefolkningen i Kåfjord. 
Den må også i større grad fokusere på psykisk og fysisk tilbud til eldre og personer med nedsatt 
funksjonsevne. 
 
 

Saksprotokoll i Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelser- 30.03.2020  

Behandling: 

Planen bifalles med følgende bemerkning: s. 67 om universelt utformet fiskeplass.  
Rådet foreslår at kommunen står som utbygger i samarbeid med pensjonistforeningene  
og idrettslag/foreninger.  
 
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Planen bifalles med følgende bemerkning: s. 67 om universelt utformet fiskeplass.  
Rådet foreslår at kommunen står som utbygger i samarbeid med pensjonistforeningene  
og idrettslag/foreninger.  
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Legges fram uten innstilling. 
 
 



PS 6/20 DELEGERINGSREGLEMENT OG 
SAKSBEHANDLINGSREGLEMENT FOR POLITISKE ORGANER 

Saksprotokoll i Kommunalt råd for eldre- 22.04.2020  

Behandling: 
Rådet kommenterte om kort frist for uttalelse, da det er stort dokument som må gjennomgås. 
 
Kommentar til reglementet: Kontrollutvalget bør ha sitt flertall fra opposisjon i kommunestyret, 
av hensyn til omdømme og tillit fra befolkningen. 
 
Forslag til valg av eldrerådets sammensetning: 2 fra pensjonistforeningene, 1 utenfra og 2 
oppnevnt av kommunestyret. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Kommentar til reglementet: Kontrollutvalget bør ha sitt flertall fra opposisjon i kommunestyret, 
av hensyn til omdømme og tillit fra befolkningen. 
 
Forslag til valg av eldrerådets sammensetning: 2 fra pensjonistforeningene, 1 utenfra og 2 
oppnevnt av kommunestyret. 
 
 
 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 27.02.2020  

Behandling: 
Kommunedirektør Einar Pedersen redegjorde for sak. 
Einar Eriksen Krf stilte spørsmål om denne var behandlet i utvalgene? 
Varasetteordfører Nils O. Larsen stilte spørsmål om ikke den denne bør behandles av utvalg og 
de tillitsvalgte? 
 
Forslag fra kommunestyret om tilleggspunkt: 
Delegeringsreglement vedtas slik den foreligger, men sendes til utvalgene på høring, og kommer 
til behandling i kommunestyret i juni 2020 for evt. justering. 
 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling med tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Kommunestyret vedtar framlagte forslag til delegeringsreglement samt forslag til 

saksbehandlingsreglement i folke valgte organer for Kåfjord kommune.  
Reglementene gjøres gjeldende fra vedtaksdato. 

2. Delegeringsreglement vedtas slik den foreligger, men sendes til utvalgene på høring, og 
kommer til behandling for evt. endring/justering i kommunestyret i juni 2020. 

 



Kommunedirektørens innstilling: 
Kommunestyret vedtar framlagte forslag til delegeringsreglement samt forslag til 
saksbehandlingsreglement i folke valgte organer for Kåfjord kommune.  
Reglementene gjøres gjeldende fra vedtaksdato. 
 


