
 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Møteprotokoll 
 
Utvalg: Kommunalt råd for eldre 
Møtested: 1. etg. møterom, Rådhuset Olderdalen 
Dato: 27.08.2019 
Tidspunkt: 10:00 

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

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

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 

Odd Haug 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)   Odd Haug (s)   Einar Storslett (s) 
 
Olga Nilsen (s)   Marit Fagerli (s)  

        
  



Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

 
RS 9/19 

Referatsaker: 
Uttalelse fra felles eldrerådsmøte i Nord-Troms 
23.05.19 - referert i regionrådet 25.06.19 

  
2019/3 

RS 10/19 Til politisk og administrativ ledelse - utlysning av 
deltagelse i kommunenettverk aldersvennlige 
lokalsamfunn - frist: 24.06.19 

 2019/3 

RS 11/19 Innsamling - grovsøppel  2015/53 
RS 12/19 Konferanse HELL Værnes 2019 og hotellliste  2019/3 
RS 13/19 Innspill angående prosjektet leve hele livet  2015/108 
RS 14/19 Referat og uttalelser fra fellesmøte i eldrerådene 

23.05.19 
 2019/3 

RS 15/19 Informasjon-brosjyre -  Kåfjord helsetun  2015/1605 
RS 16/19 Tilrettelegging av uteaktiviteter  2019/3 
RS 17/19 Brev til eldrerådene LEVE HELE LIVET April 

2019 
 2019/3 

RS 18/19 Program eldre- og boligkonferanse 24.-25.9.19  2019/3 
RS 19/19 Tilskudd til oppdatering av eldre kartdata - 

Tilgjengelighet i uteområder 
 2019/111 

RS 20/19 Invitasjon til regionale dialogmøter om 
eldrereformen Leve hele livet - Alta og Tromsø 

 2019/3 

RS 21/19 Eldrerådskonferansen 18.-19. september 2019  2019/3 
RS 22/19 Ulike foredrag/kurs med Lev hele livet og 

velferdsteknologi 
 2019/3 

RS 23/19 Invitasjon til inspirasjonsseminar om fremtidens 
boliger for eldre 

 2019/3 

RS 24/19 Synspunkter til gratis festivalpass til pensjonister 
over 70 år - Riddu Riddu 

 2019/3 

 
PS 11/19 

Politiske saker: 
Post og epikrise - referert i Regionrådet 

  
2019/3 

PS 12/19 Innsamling - grovsøppel  2019/3 
PS 13/19 Tilrettelegging av uteaktiviteter  2019/3 
PS 14/19 Eldredagen i Kåfjord 2019 med markering av 75-

årsdagen av evakuering 
 2019/3 

PS 15/19 Adkomst festningen og opprydding og 
oppgradering av rasteplass i Djupvik 

 2019/3 

 
Eldrerådet ber om at sakene RS 9/19, RS 11/19 og sak RS 16/19 blir endret til politiske saker. 
 



RS 9/19 Uttalelse fra felles eldrerådsmøte i Nord-Troms 23.05.19 - referert i regionrådet 
25.06.19. 
Eldrerådet merker seg at regionrådet har behandlet begge disse sakene som referatsaker, og 
dermed ikke følges opp videre. Dette er uakseptabelt og rådet ber om regionrådets oppfølging og 
støtte. Både post og epikrise angår hele befolkningen, og ikke minst eldre. 
 
RS 10/19 Til politisk og administrativ ledelse - utlysning av deltagelse i kommunenettverk 
aldersvennlige lokalsamfunn - frist: 24.06.19 
Eldrerådet tar saken til orientering 
 
RS 11/19 Innsamling – grovsøppel 
Eldrerådet slutter seg til henvendelsen fra YKP og forventer at saken blir tatt på alvor og fulgt 
opp både av faglige og politiske organ. Forurensning av miljø angår alle, eldre inkludert. 
Eldrerådet forventer at tilbakemelding om videre behandling blir gjort i henhold til gjeldende 
lovverk for saksbehandling. Eldrerådet ber også om at Kåfjord kommune reetablerer ordningen 
med grovsøppelinnsamlingen minst hvert 4 år. 
 
RS 12/19 Konferanse HELL Værnes 2019 og hotell-liste 
Eldrerådet tar saken til etterretning. 
 
RS 13/19 Innspill angående prosjektet leve hele livet. 
Eldrerådet stiller seg positiv til innspillet som er kommet fra IKP og ønsker at kåfjord kommune 
inviterer til samarbeid med eldrerådet på denne type satsninger. 
 
RS 14/19 Referat og uttalelser fra fellesmøte i eldrerådene 23.05.19 
Eldrerådet tar saken til orientering. 
 
RS 15/19 Informasjon-brosjyre -  Kåfjord helsetun. 
Eldrerådet tar informasjonsbrosjyren til etterretning. 
 
RS 16/19 Tilrettelegging av uteaktiviteter 
Saken har vært tatt opp tidligere bl.a i forbindelse med kystsoneplanen. Eldrerådet ber om at det 
blir utarbeidet en samlet plan for slike fiskeplasser i Kåfjord. Trivselstiltak er viktige for utsatte 
grupper og det forventes at kommunen støtter opp og gir tilbakemelding på hvordan saken blir 
fulgt opp videre. 
 
RS 17/19 Brev til eldrerådene LEVE HELE LIVET April 2019 
Eldrerådet tar saken til orientering. 
 
RS 18/19 Program eldre- og boligkonferanse 24.-25.9.19 
Saken strykes på grunn av manglende informasjon 
 
RS 19/19 Tilskudd til oppdatering av eldre kartdata - Tilgjengelighet i uteområder 
Saken tas til etterretning 
 
RS 20/19 Synspunkter til gratis festivalpass til pensjonister over 70 år - Riddu Riddu. 
Eldrerådet synes at dette tiltaket har vært positivt og håper dette vil fortsette. Saken tas til 
etterretning. 
 
RS 21/19 Invitasjon til regionale dialogmøter om eldrereformen Leve hele livet - Alta og 
Tromsø. 
Leder deltar på møtet i Alta, medlem Marit Fagerli deltar i Tromsø. 



RS 22/19 Eldrerådskonferansen 18.-19. september 2019.08.27 
Eldrerådet vil delta med to representanter. 
 
RS 23/19 Ulike foredrag/kurs med Lev hele livet og velferdsteknologi 
Eldrerådet tar saken til etterretning. 
 
RS 24/19 Invitasjon til inspirasjonsseminar om fremtidens boliger for eldre 
Eldrerådet tar saken til etterretning. 
 
Nye saker til saksliste: 
 

 Eldrerådet ønsker å samkjøre Eldredagen i Kåfjord 2019 med markeringa av 75-årsdagen 
av evakueringa fra Nordtroms, 26 oktober på senter for Nordlige folk. 
 

 Eldrerådet ønsker tilbakemelding på tidligere sak som er oversendt Kåfjord kommune 
om adkomst til festningen og opprydding og oppgradering av rasteplass i Djupvik. 

 

Møtet hevet kl 12.35. 
  



PS 11/19 Post og epikrise - referert i Regionrådet 

Saksprotokoll i Kommunalt råd for eldre- 27.08.2019  

Behandling: 
Saken var satt opp som referatsak 9/19 i eldrerådet. Rådet ønsket at dette ble endret til politisk 
sak. 
 
Eldrerådet merker seg at regionrådet har behandlet begge disse sakene som referatsaker, og 
dermed ikke følges opp videre. Dette er uakseptabelt og rådet ber om regionrådets oppfølging og 
støtte. Både post og epikrise angår hele befolkningen, og ikke minst eldre. 
Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
 
Eldrerådet merker seg at regionrådet har behandlet begge disse sakene som referatsaker, og 
dermed ikke følges opp videre. Dette er uakseptabelt og rådet ber om regionrådets oppfølging og 
støtte. Både post og epikrise angår hele befolkningen, og ikke minst eldre. 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Legges fram uten innstilling. 
 
 
 

PS 12/19 Innsamling - grovsøppel 

Saksprotokoll i Kommunalt råd for eldre- 27.08.2019  

Behandling: 
Saken var satt opp som referatsak 11/19 i rådet 27.08.19. Rådet ønsket at denne ble endret til 
politisk sak. 
 
Eldrerådet slutter seg til henvendelsen fra Ytre Kåfjord Pensjonistforening, og forventer at saken 
blir tatt på alvor og fulgt opp både av faglige og politiske organ. Forurensning av miljø angår 
alle, eldre inkludert. Eldrerådet forventer at tilbakemelding om videre behandling blir gjort i 
henhold til gjeldende lovverk for saksbehandling. Eldrerådet ber også om at Kåfjord kommune 
reetablerer ordningen med grovsøppelinnsamlingen minst hvert 4 år. 
Enstemmig vedtatt. 
 
  



Vedtak: 
Eldrerådet slutter seg til henvendelsen fra Ytre Kåfjord Pensjonistforening, og forventer at saken 
blir tatt på alvor og fulgt opp både av faglige og politiske organ. Forurensning av miljø angår 
alle, eldre inkludert. Eldrerådet forventer at tilbakemelding om videre behandling blir gjort i 
henhold til gjeldende lovverk for saksbehandling. Eldrerådet ber også om at Kåfjord kommune 
reetablerer ordningen med grovsøppelinnsamlingen minst hvert 4 år. 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Legges fram uten innstilling. 
 
 
 

PS 13/19 Tilrettelegging av uteaktiviteter 

Saksprotokoll i Kommunalt råd for eldre- 27.08.2019  

Behandling: 
Saken var satt opp som referatsak 16/19 i møte 27.08.19. Rådet ønsket at denne blir endret til 
politisk sak. 
 
Saken har vært tatt opp tidligere bl.a i forbindelse med kystsoneplanen. Eldrerådet ber om at det 
blir utarbeidet en samlet plan for slike fiskeplasser i Kåfjord. Trivselstiltak er viktige for utsatte 
grupper og det forventes at kommunen støtter opp og gir tilbakemelding på hvordan saken blir 
fulgt opp videre. 
 
 

Vedtak: 
Saken har vært tatt opp tidligere bl.a i forbindelse med kystsoneplanen. Eldrerådet ber om at det 
blir utarbeidet en samlet plan for slike fiskeplasser i Kåfjord. Trivselstiltak er viktige for utsatte 
grupper og det forventes at kommunen støtter opp og gir tilbakemelding på hvordan saken blir 
fulgt opp videre. 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Legges fram uten innstilling. 
 
 
 



PS 14/19 Eldredagen i Kåfjord 2019 med markering av 75-årsdagen av 
evakuering 

Saksprotokoll i Kommunalt råd for eldre- 27.08.2019  

Behandling: 
 
Eldrerådet tok opp saken i møte 27.08.19. 
 
Rådet ønsker å samkjøre Eldredagen i Kåfjord 2019 med markeringa av 75-årsdagen av 
evakueringa fra Nord-Troms, 26. oktober på Senter for nordlige folk. 
Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
 
Rådet ønsker å samkjøre Eldredagen i Kåfjord 2019 med markeringa av 75-årsdagen av 
evakueringa fra Nord-Troms, 26. oktober på Senter for nordlige folk. 

Rådmannens innstilling 
 
Saken legges fram uten innstilling 

PS 15/19 Adkomst festningen og opprydding og oppgradering av rasteplass i 
Djupvik 

Saksprotokoll i Kommunalt råd for eldre- 27.08.2019  

Behandling: 
Eldrerådet tok opp saken i møte 27.08.19. 
 
Eldrerådet ønsker tilbakemelding på tidligere sak som er oversendt Kåfjord kommune om 
adkomst til festningen, og opprydding og oppgradering av rasteplass i Djupvik. 
Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
 
Eldrerådet ønsker tilbakemelding på tidligere sak som er oversendt Kåfjord kommune om 
adkomst til festningen, og opprydding og oppgradering av rasteplass i Djupvik. 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Saken legges fram uten innstilling. 
 


