Deanu gielda - Tana kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Møteprotokoll

Eldrerådet
Møterom 2 Rådhuset
23.09.2014
10:00

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Olav E. Johansen
Leder
Gerd Åse Dervo
Nestleder
Per Holm Varsi
Medlem
Ruth Johansen
Medlem
Johanne Løvoll Smette
Medlem

Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon

Representerer

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for

Representerer

Merknader

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Aslaug Iversen
Svein-Ottar Helander

Anu Saari

Stilling
Sekretær
Avdelingsleder\Ovdánahttinossodaga
jođiheaddji
Kommunalsjef for helse og omsorg

Underskrift:
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.

______________________
Olav Johansen
Leder

______________________

_______________________

Saksliste
Utvalgssaksnr

Innhold

PS 36/2014

Godkjenning av innkalling

PS 37/2014

Godkjenning av saksliste

PS 38/2014

Godkjenning av protokoll fra møtet den 17.06.14

PS 39/2014

Brukerutvalg i kommunal helse- og omsorgstjeneste

2012/2755

PS 40/2014

Befaring på omsorgssentret

2014/883

PS 41/2014

Budsjett 2015 - Eldrerådet

2014/2216

PS 42/2014

Veileder i medvirkning etter plan- og bygningsloven

2014/2157

PS 43/2014

Rullering av boligplan 2014-2017

2013/315

PS 44/2014

Orienteringer til Eldrerådet

2014/2220

RS 8/2014

Tilsynssak - anmodning om opplysninger og uttalelse

2014/1984

PS 45/2014

Referatsaker

PS 36/2014 Godkjenning av innkalling
Saksprotokoll saksnr. 36/2014 i Eldrerådet - 23.09.2014
Behandling
Leder Olav Johansen fremmet følgende forslag:
Innkallinga godkjennes.
Votering
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Innkallinga godkjennes.

Lukket

Arkivsaksnr

PS 37/2014 Godkjenning av saksliste
Saksprotokoll saksnr. 37/2014 i Eldrerådet - 23.09.2014
Behandling
Leder Olav Johansen fremmet følgende forslag:
Sakslista godkjennes.

Votering
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Sakslista godkjennes.

PS 38/2014 Godkjenning av protokoll fra møtet den 17.06.14
Saksprotokoll saksnr. 38/2014 i Eldrerådet - 23.09.2014
Behandling
Leder Olav Johansen fremmet følgende forslag:
Protokoll av 17.06.2014 godkjennes.
Votering
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Protokoll av 17.06.2014 godkjennes.

PS 39/2014 Brukerutvalg i kommunal helse- og omsorgstjeneste
Saksprotokoll saksnr. 39/2014 i Eldrerådet - 23.09.2014
Behandling
Leder Olav Johansen fremmet følgende forslag:
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-10 lyder slik: ”Kommunen skal sørge for at virksomheter
som yter helse- og omsorgstjenester omfattet av lov her, etablerer systemer for innhenting av
pasienters og brukernes erfaringer og synspunkter”.
Og i Pasient- og brukerrettighetsloven presiseres følgende i § 3-1 at ”Tjenestetilbudet skal så
langt som mulig utformes i samarbeid med pasient og bruker. Det skal legges stor vekt på hva
pasienten og brukeren mener ved utforming av tjenestetilbud etter helse – og
omsorgstjenesteloven.”
På bakgrunn av formuleringen i de siterete paragrafene, vil Tana eldreråd be om at kommunen
oppretter et pårørende- og brukerutvalg.
De eldres interesseorganisasjoner bør inviteres til å være med på å utforme utvalgets mandat og
retningslinjer, bl.a. med bakgrunn i hvordan andre kommuner har gjort dette.
Votering
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-10 lyder slik: ”Kommunen skal sørge for at virksomheter
som yter helse- og omsorgstjenester omfattet av lov her, etablerer systemer for innhenting av
pasienters og brukernes erfaringer og synspunkter”.
Og i Pasient- og brukerrettighetsloven presiseres følgende i § 3-1 at ”Tjenestetilbudet skal så
langt som mulig utformes i samarbeid med pasient og bruker. Det skal legges stor vekt på hva
pasienten og brukeren mener ved utforming av tjenestetilbud etter helse – og
omsorgstjenesteloven.”
På bakgrunn av formuleringen i de siterete paragrafene, vil Tana eldreråd be om at kommunen
oppretter et pårørende- og brukerutvalg.
De eldres interesseorganisasjoner bør inviteres til å være med på å utforme utvalgets mandat og
retningslinjer, bl.a. med bakgrunn i hvordan andre kommuner har gjort dette.

PS 40/2014 Befaring på omsorgssentret
Saksprotokoll saksnr. i Eldrerådet - 23.09.2014
Behandling
Leder Olav Johansen fremmet følgende forslag:
Det foretas befaring, mandag den 6. oktober 2014, kl. 09.00.
Oppmøte ved omsorgsboligene.
Etter befaringen vil eldrerådet avholde eldreådsmøte.
Votering
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Det foretas befaring, mandag den 6. oktober 2014 , kl. 09.00.
Oppmøte ved omsorgsboligene.
Etter befaringen vil eldrerådet avholde eldreådsmøte.

PS 41/2014 Budsjett 2015 - Eldrerådet
Saksprotokoll saksnr. 41/2014 i Eldrerådet - 23.09.2014
Behandling
Leder Olav Johansen fremmet følgende forslag:
Saken tas opp på neste møte, som avholdes den 6. oktober 2014.
Votering
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Saken tas opp på neste møte, som avholdes den 6. oktober 2014.

PS 42/2014 Veileder i medvirkning etter plan- og bygningsloven
Saksprotokoll saksnr. 42/2014 i Eldrerådet - 23.09.2014
Behandling
Saken ble diskutert.
Votering

Vedtak

PS 43/2014 Rullering av boligplan 2014-2017
Saksprotokoll saksnr. 43/2014 i Eldrerådet - 23.09.2014
Behandling
Fellesforslag fra Gerd Åse Dervo, Ruth Johansen, Johanne Løvoll Smette, Olav Johansen og Per
Holm Varsi:
Før Tana kommune starter neste byggetrinn med 10 nye omsorgsboliger, bør man ha kartlagt
behovet for flere sykehjemsplasser. Jfr. Hovedmål 3, andre tiltak – oppføring av 10 nye
omsorgsboliger.
Votering
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Før Tana kommune starter neste byggetrinn med 10 nye omsorgsboliger, bør man ha kartlagt
behovet for flere sykehjemsplasser. Jfr. Hovedmål 3, andre tiltak – oppføring av 10 nye
omsorgsboliger.

PS 44/2014 Orienteringer til Eldrerådet
Saksprotokoll saksnr. 44/ i Eldrerådet - 23.09.2014
Behandling
Kommunalsjef for helse og omsorg Anu Saari orienterte om:
 Fylkemannens varsel om tilsyn i eldreomsorgen

 Seminar om eldreomsorgen i Tana
 Avviksmeldinger på sykeavdelingen, i hjemmesykepleien og omsorgsboligene.
Avdelingsleder for utviklingsavdelinga Svein Ottar Helander orienterte om følgende:
 Status for etablering av Frivilligsentral.
Gerd Åse Dervo orienterte om følgende:
Forberedelse til Den internasjonale eldredagen.
Dagen arrangeres sammen med Polmak Sanitetsforening.
Det vil bl.a. bli: Paneldebatt/Loddsalg/Middag/Kaffe/Underholdning.
Leder Olav Johansen orienterte om følgende:
Bestillingsskyssen
Eldrerådskurs i Melsomvik
Votering

Vedtak
Orienteringene tas til orientering.

RS 8/2014 Tilsynssak - anmodning om opplysninger og uttalelse
PS 45/2014 Referatsaker
Saksprotokoll saksnr. 45/2014 i Eldrerådet - 23.09.2014
Behandling
Det var ingen referatsaker – RS 8/14 – Fylkesmannen melding om tilsyn ble
tatt opp under PS sak 44/14 – Orienteringer.
Votering

Vedtak

