MØTEPROTOKOLL
fra møte i Ibestad Eldreråd 26. 01. 2016 kl. 10.00.
Møtet ble avholdt på kommunehuset, kommunestyresalen.
Til stede:
Medlemmer: Harry H. Jensen, Marthe Stensen, Ronald Coucheron, Svanhild
Johansen og Ragnhild Arvesen.
Møtende varamedlemmer: Per Anders Strand.
Forfall medlemmer: Ingen
Forfall varamedlemmer: : Asbjørg Frantsen, Solbjørg N. Jacobsen.
Andre: Ordfører Dag S. Brustind og ass. rådmann Roald Pedersen (i
innledningen av møtet)
Protokollfører(e): Anna-Beth Fosshaug og Harry H. Jensen
Leder Harry H. Jensen åpnet møtet.
1. Godkjenning av innkallingen.
Innkallingen godkjent.
2. Godkjenning av sakslisten.
Sakslisten godkjent.
3. Eventuelt
Det ble meldt 2 saker under eventuelt:
A. Drenering av Årsand kirkegård.
B. Lys langs veien til Årsand kirkegård.
4. Spørsmål fra Svanhild Johansen i møte 2.12.2015 om regnskapet for
eldredagen 2015.
Leder besvarte spørsmålet. Eldredagen hadde en utgift på kr 11 779,34.
5. Marthe Stensen stilte spørsmål om aktivitørstillingene.
Ass. rådmann Roald Pedersen orienterte om hvordan aktivitørstillingene

blir organisert i henhold til budsjettvedtaket 2015. Eldrerådet ber om at
stillingsinstruksen(e) blir gjennomgått i samarbeid mellom de berørte
partene. Stillingen (50 %) ved Ibestad sykehjem og omsorgsboligene må
snarest lyses ut.
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Godkjenning av protokoll fra 02.12.2015
Det framkom ingen merknader.

Vedtak enstemmig:
Protokollen godkjennes.
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Det nye sykehjemmets plassering
Leder Harry Jensen orienterte fra tilstandsanalysen for Ibestad
sykehjem og hvilke konsekvenser denne kan få for bruk av
sykehjemmet for et framtidig helse- og omsorgssenter i
kommunen.
Fri diskusjon.
Eldrerådet anser områdene ved Betania og ved de eldste
eldreboligene i Hamnvik som best egnet til nytt sykehjem.
Framtidig helse- og omsorgssenter bør ligge i tilknytning til
eksisterende sykehjem.
Leder ble gitt fullmakt til å utforme et vedtak

Vedtak enstemmig:
Ibestad eldreråd anser eksisterende sykehjemstomt sammen
med området til de eldste eldreboligene for det best egnede
området for bygging/planlegging av det framtidige helse- og
omsorgssenteret i Ibestad kommune.
I tillegg bør Ibestad kommune erverve Betania-tomta og det
tilstøtende området til benyttelse for byggeprosjektet.
Ibestad eldreråd vil presisere at det er av stor betydning at helseog omsorgssenteret ligger sentrumsnært og at sykehjem,
omsorgsboliger med heldøgnsbemanning, legetjenesten,
fysioterapeut, ergoterapeut, tannlege og NAV er samlokaliserte.
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Hjemmebesøk i kommunal regi

Forslag til vedtak:
Ibestad eldreråd ber om at det innføres en ordning med tilbud om
forebyggende hjemmebesøk hos eldre av trenet helsepersonell
minst 2 ganger per år. Tilbudet om et slikt hjemmebesøk
forutsettes gitt til alle eldre over 80 år. Tiltaket bør også kunne tas i
bruk for andre enn eldre etter spesiell søknad, eller etter vurdering
av den kommunale hjemmetjenesten.
Vedtak:

Leders forslag ble enstemmig vedtatt med følgende endring:
Første setning skal lyde
Ibestad eldreråd ber om at det innføres en ordning med tilbud om
forebyggende hjemmebesøk hos eldre av trenet helsepersonell
inntil 2 ganger pr år.

Eldrerådets vedtak:
Ibestad eldreråd ber om at det innføres en ordning med tilbud om
forebyggende hjemmebesøk hos eldre av trenet helsepersonell inntil
2 ganger per år. Tilbudet om et slikt hjemmebesøk forutsettes gitt til
alle eldre over 80 år. Tiltaket bør også kunne tas i bruk for andre enn
eldre etter spesiell søknad, eller etter vurdering av den kommunale
hjemmetjenesten.
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Reglement for folkevalgte i Ibestad kommune
Reglementet ble gjennomgått og diskutert. Ordfører orienterte
blant annet om habilitet/inhabilitet.

Sak 5/16

Framtidig omsorg i Ibestad kommune
Saken utsettes.
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Budsjett 2016
Leder hadde utarbeidet forslag til nytt budsjett i henhold til de
tildelte midlene for budsjettåret 2016.

Vedtak enstemmig:
Ibestad eldreråd slutter seg til leders forslag.
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Referatsaker
Saken utsettes.
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Eventuelt
De innmeldte sakene utsettes til neste eldrerådsmøte.

Møtet slutt kl 12.45.

Harry H. Jensen

Anna-Beth Fosshaug

leder

sekretær

