
 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Møteprotokoll 
 
Utvalg: Kommunalt råd for eldre 
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Olderdalen 
Dato: 09.04.2019 
Tidspunkt: 10:00 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Reidar Breivik Leder  
Olga Elisabeth Nilsen Nestleder  
Einar Storslett Medlem  

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Marit Fagerli MEDL  
Rønnaug Skogstad MEDL  

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Odd Haug Marit Fagerli  
Judith Børresen Rønnaug Skogstad  

 
Merknader 
 

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 

  Trond Skotvold Helse- og omsorgssjef/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)  Olga Nilsen (s)  Einar Storslett (s) 
 
  Judith Børresen (s)  Odd Haug (s)  

        
  



Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

 
RS 3/19 

Referatsaker: 
Brev til eldrerådene - LEVE HELE LIVET 

  
2019/3 

RS 4/19 Brev til eldrerådene i Norge LEVE HELE LIVET  2019/3 
RS 5/19 Årsmelding for 2018 fra Pasient- og 

brukerombudet i Troms 
 2019/3 

RS 6/19 Høringsuttalelse om forskrift om kommunale og 
fylkeskommunale råd for eldre og 
funksjonshemmede 

 2019/3 

RS 7/19 Merknad til fylke fra Kåfjord Eldreråd ad 
tilskuddsordningen aktivitetstiltak 

 2019/3 

RS 8/19 Henvendelse ad tilrettelegging av fiskeplass ved 
sjøen for funksjonshemmede mm.  - styremøte. 
22.03.19 

 2019/3 

 
PS 7/19 

Politiske saker: 
Valg av representant til arbeidsgruppe- markering 
75 år siden evakueringen 

  
2015/189 

PS 8/19 Opplæring/kurs i velferdsteknologi  2019/3 
PS 9/19 Samarbeidsutvalget eldreråd, ungdomsråd og 

Samepolitisk utvalg: Medlem og vara fra 
samepolitisk utvalg 

 2019/77 

PS 10/19 Felles eldrerådsmøte 23.05.19  2019/3 
 

 

Helse- og omsorgssjef Trond Skotvold orienterte om status på Kåfjord Helsetun. Gikk gjennom 
innflyttingsplaner, og arbeidet med å utforme informasjonshefte til befolkning/politikere/ansatte. 
 



RS 3/19 Brev til eldrerådene - LEVE HELE LIVET 

RS 4/19 Brev til eldrerådene i Norge LEVE HELE LIVET 

Vedtak på RS 3/19 og RS 4/19 

Eldrerådet ber om at brevene fra pensjonistforbundet om «LEVE HELE LIVET» 
blir oversendt pensjonistforeningene i Kåfjord med anmodning om 
innspill/tilbakemelding på innhold.  

RS 5/19 Årsmelding for 2018 fra Pasient- og brukerombudet i Troms 

Vedtak: Saken tas til orientering. 

RS 6/19 Høringsuttalelse om forskrift om kommunale og fylkeskommunale 
råd for eldre og funksjonshemmede 

Vedtak: Saken tas til etterretning. 

RS 7/19 Merknad til fylke fra Kåfjord Eldreråd ad tilskuddsordningen 
aktivitetstiltak 

Vedtak: Eldrerådet avventer svar fra Troms Fylkeskommune. 

RS 8/19 Henvendelse ad tilrettelegging av fiskeplass ved sjøen for 
funksjonshemmede mm.  - styremøte. 22.03.19 

Vedtak: Eldrerådet støtter opp om tiltaket, og videresender til kulturkonsulenten i 
Kåfjord for videre oppfølging. 

 
 
 
 
Møtet hevet kl 13.00. 
  



PS 7/19 Valg av representant til arbeidsgruppe- markering 75 år siden 
evakueringen 

Saksprotokoll i Kommunalt råd for eldre- 09.04.2019  

Behandling: 
Saken ble drøftet. Eldrerådet foreslår leder Reidar Breivik som representant i arbeidsgruppa for 
markering av 75 år siden evakueringen. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak: 
Eldrerådet foreslår leder Reidar Breivik som representant i arbeidsgruppa for markering av 75 år 
siden evakueringen. 
 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Formannskap- 01.03.2019  

Behandling: 
Ordfører Svein O. Leiros redegjorde for sak. 
Magne Monsen Krf foreslo at skoleoppgaver som er skrevet om evakueringa blir synliggjort. 
 
Formannskapet kom med følgende forslag: 

1. Kåfjord formannskap ser svært positivt på initiativet til å opprette en markering av 75-års 
jubileet etter evakueringa. Dette er viktig historie, ikke bare for Kåfjord, men for hele 
regionen. 

2. Kåfjord formannskap er enig med saksbehandler, at ordfører og kulturkonsulenten tiltrer 
arbeidsgruppa, i tillegg til de representantene som forslått i saksutredningen. 

3. I tillegg til ordfører velges en representant fra Nord-Troms museum, og Einar Eriksen 
velges som vara for ordfører.  

 
Forslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt, rådmannens innstilling falt. 
 

Vedtak: 
1. Kåfjord formannskap ser svært positivt på initiativet til å opprette en markering av 75-års 

jubileet etter evakueringa. Dette er viktig historie, ikke bare for Kåfjord, men for hele 
regionen. 

2. Kåfjord formannskap er enig med saksbehandler, at ordfører og kulturkonsulenten tiltrer 
arbeidsgruppa, i tillegg til de representantene som forslått i saksutredningen. 

3. I tillegg til ordfører velges en representant fra Nord-Troms museum, og Einar Eriksen 
velges som vara for ordfører.  

 
 
 



 

Rådmannens innstilling 
 

1. Det velges politisk representant med vara til arbeidsgruppa for markeringen av 75 år 
siden evakueringen.  

 
 

PS 8/19 Opplæring/kurs i velferdsteknologi 

Saksprotokoll i Kommunalt råd for eldre- 09.04.2019  

Behandling: 
 
Saken ble drøftet.  
 
Judith Børresen kontakter prosjektleder i pensjonistforbundet, og forespør om muligheten for 
kurs i Velferdsteknologi i løpet av 2019.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak: 
 
Judith Børresen kontakter prosjektleder i pensjonistforbundet, og forespør om muligheten for 
kurs i Velferdsteknologi i løpet av 2019.  
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Saken legges fram uten innstilling. 
 
 
 
  



PS 9/19 Samarbeidsutvalget eldreråd, ungdomsråd og Samepolitisk utvalg: 
Medlem og vara fra samepolitisk utvalg 

Saksprotokoll i Kommunalt råd for eldre- 09.04.2019  

Behandling: 
Saken ble drøftet. 
 
Eldrerådet ønsker en representant til i samarbeidsutvalget og foreslår Marit Fagerli i tillegg til 
Einar Storslett. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak: 
Eldrerådet ønsker en representant til i samarbeidsutvalget og foreslår Marit Fagerli i tillegg til 
Einar Storslett. 
 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Samepolitisk utvalg- 26.03.2019  

Behandling: 
Saka ble fremmet Samepolitisk utvalg uten innstilling til vedtak. 
 
Forslag fra Samepolitisk utvalg: 
Det velges ikke medlem og vara fra Samepolitisk utvalg til Samarbeidsutvalget.  
Utvalget ser positivt på å bli engasjert i Ungdomsrådets arbeid videre fremover, og kan gi 
innspill på samarbeidsarrangement slik som kulturkvelder og andre felles aktiviteter.  
Eldrerådet må også engasjeres. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Det velges ikke medlem og vara fra Samepolitisk utvalg til Samarbeidsutvalget.  
Utvalget ser positivt på å bli engasjert i Ungdomsrådets arbeid videre fremover, og kan gi 
innspill på samarbeidsarrangement slik som kulturkvelder og andre felles aktiviteter.  
Eldrerådet må også engasjeres. 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
 



PS 10/19 Felles eldrerådsmøte 23.05.19 

Saksprotokoll i Kommunalt råd for eldre- 09.04.2019  

Behandling: 
 
Saken ble behandlet. 
 
Følgende utkast til program ble skissert: 
 

 Åpning med kulturelt innslag og allsang 
 Foredrag med Inge Hyld, fylkesleder for Troms eldreråd 
 Foredrag fra Kirsti Rennestraum om folkehelse 
 Behandling av saker som må formuleres i forkant:  

o Om postdistribusjon og tjenester fra posten. 
o Om språkbruk fra spesialisthelsetjenesten til pasienter  

 
Ordførere blir invitert. 
Leder for eldrerådet tar kontakt med aktuelle personer vedr. kulturelle innslag. 
Invitasjon bør utarbeides og sendes ut så snart som mulig. 
 
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
 
Følgende utkast til program ble skissert: 
 

 Åpning med kulturelt innslag og allsang 
 Foredrag med Inge Hyld, fylkesleder for Troms eldreråd 
 Foredrag fra Kirsti Rennestraum om folkehelse 
 Behandling av saker som må formuleres i forkant:  

o Om postdistribusjon og tjenester fra posten. 
o Om språkbruk fra spesialisthelsetjenesten til pasienter  

 
Ordførere blir invitert. 
Leder for eldrerådet tar kontakt med aktuelle personer vedr. kulturelle innslag. 
Invitasjon bør utarbeides og sendes ut så snart som mulig. 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
Saken legges fram uten innstilling. 
 
 


