
 

 

 

 

 

Referatsaker 

 

Kommunestyret 

08.11.2012 



Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll

Utvalg: Eldrerådet
Møtested: Kommunestyresalen Rådhuset
Dato: 29.10.2012
Tidspunkt: 10:00 – 12:00

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

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer

Merknader

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Aslaug Iversen Sekretær

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

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 54/2012 Godkjenning av innkalling
PS 55/2012 Godkjenning av saksliste

PS 56/2012 Godkjenning av protokoll fra møtet den 10.09.2012
PS 57/2012 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og 

kulturbygg 2013 - 2016
2011/2369

PS 58/2012 Rullering av kommuneplanens handlingsdel 2013-
2016

2012/2386

PS 59/2012 Høytaleranlegg i Galleri Martin 2012/2571

PS 60/2012 Fremkommelighet for bevegelseshemmede 2012/2567
PS 61/2012 Referatsaker/Orienteringer

PS 54/2012 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll saksnr. 54/2012 i Eldrerådet - 29.10.2012 

Behandling

Leder Olav Johansen fremmet følgende forlag:

Innkallinga godkjennes. 

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Innkallinga godkjennes. 

PS 55/2012 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll saksnr. 55/2012  i Eldrerådet - 29.10.2012 

Behandling

Leder Olav Johansen fremmet følgende forlag:

Sakslista godkjennes.



Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Sakslista godkjennes.

PS 56/2012 Godkjenning av protokoll fra møtet den 10.09.2012

Saksprotokoll saksnr. 56/2012 i Eldrerådet - 29.10.2012 

Behandling

Leder Olav Johansen fremmet følgende forlag:

Protokoll av 10.09.2012 godkjennes.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Protokoll av 10.09.2012 godkjennes.

PS 57/2012 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og kulturbygg 2013 
- 2016

Saksprotokoll saksnr. 57/2012 i Eldrerådet - 29.10.2012 

Behandling

Leder  Olav E. Johansen fremmet følgende forslag:

Både i kap. 1.1 og i kap 6 nevnes folkehelseperspektivet. I denne sammenheng bør også 
samhandlingsreformen nevnes. Noe av det viktigste i denne reformen er forebygging. Akkurat 
dette aspektet bør etter eldrerådets mening komme sterkere frem i en plan for idrett og fysisk 
aktivitet. Det bør flettes inn i de to kapitlene som er nevnt ovenfor.

Tana eldreråd mener ellers at kommunen bør prioritere turstier som tilrettelegges særskilt for 
bevegelseshemmede i forskjellig aldre. Dette innebærer at man, alt etter terrengets beskaffenhet, 
lager plankestier over vanskelig tilgjengelige områder og smale gangbruer over bekker og andre 
hindringer. Det bør kunne kombineres med rasteplasser og bålplasser.



Under ”Målgruppe” side 21 i rådmannens forslag bør eldre tas med.

Det bør nedsettes et utvalg hvor de aktuelle brukergrupper er representert, for å komme frem til 
hvordan man skal få fortgang i saken.

I kap 2 Kommunens idretts- og friluftspolitikk, side 21, vil eldrerådet foreslå følgende tillegg 
over ” visjon”:

I samhandlingsreformen er forebygging et viktig perspektiv.  I tråd med samhandlingsreformen 
bør aktivisering av eldre være en del av kommunens friluftspolitikk.  Friske eldre vil også kunne 
bo lengre egne hjem. Dette er en målsetting for kommunen.

I tilegg nytt punkt 6 i ”Delmål for fysisk aktivitet”:

- Legge til rette for aktivisering av eldre.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Både i kap. 1.1 og i kap 6 nevnes folkehelseperspektivet. I denne sammenheng bør også 
samhandlingsreformen nevnes. Noe av det viktigste i denne reformen er forebygging. Akkurat 
dette aspektet bør etter eldrerådets mening komme sterkere frem i en plan for idrett og fysisk 
aktivitet. Det bør flettes inn i de to kapitlene som er nevnt ovenfor.

Tana eldreråd mener ellers at kommunen bør prioritere turstier som tilrettelegges særskilt for 
bevegelseshemmede i forskjellig aldre. Dette innebærer at man, alt etter terrengets beskaffenhet, 
lager plankestier over vanskelig tilgjengelige områder og smale gangbruer over bekker og andre 
hindringer. Det bør kunne kombineres med rasteplasser og bålplasser.

Under ”Målgruppe” side 21 i rådmannens forslag bør eldre tas med.

Det bør nedsettes et utvalg hvor de aktuelle brukergrupper er representert, for å komme frem til 
hvordan man skal få fortgang i saken.

I kap 2 Kommunens idretts- og friluftspolitikk, side 21, vil eldrerådet foreslå følgende tillegg 
over ” visjon”:

I samhandlingsreformen er forebygging et viktig perspektiv.  I tråd med samhandlingsreformen 
bør aktivisering av eldre være en del av kommunens friluftspolitikk.  Friske eldre vil også kunne 
bo lengre egne hjem. Dette er en målsetting for kommunen.

I tilegg nytt punkt 6 i ”Delmål for fysisk aktivitet”:

- Legge til rette for aktivisering av eldre.



PS 58/2012 Rullering av kommuneplanens handlingsdel 2013-2016

Saksprotokoll saksnr.  i Eldrerådet - 29.10.2012 

Behandling

Leder Olav Johansen fremmet følgende forslag:

I kap 4.8 Helse og omsorg er samhandlingsreformen nevnt.  Et viktig aspekt ved 
samhandlingsreformen er forebyggende aktiviteter som et virkemiddel til at folks helse kan bli 
bedre også i eldre år.  Slike tiltak vil bidra sterkt til at eldre kan bo lengre i sine egne boliger.  
Dette kommer ikke godt nok frem i kommuneplanenes handlingsdel.

Tana eldreråd vil derfor foreslå at forebygging tas med som et viktig punkt i handlingsreformen.

Tana eldreråd foreslår derfor følgende retningslinjer som første prikkpunkt for å nå målet:

 Tana kommune ønsker å ta samhandlingsreformens ord om forebyggende tiltak på alvor 
og arbeide målrettet for dette på en slik måte at forebygging også kan sees på som et 
langsiktig sparetiltak fordi friske eldre belaster budsjettene mindre.

Kapittel ”Tiltak som BØR gjøres….”:

Tiltak nr 2 flyttes til ”Tiltak som MÅ gjøres…” fordi transportprosjektet ”Over dørstokken” 
allerede er igangsatt.

Tiltak nr. 3 flyttes til ”Tiltak som MÅ gjøres…” I tråd med den foreslåtte tilføyelsen i 
retningslinjene om forebyggende tiltak.  På den måten viser Tana kommune at man allerede i 
starten av samhandlingsreformen tar forebyggingen på alvor.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
I kap 4.8 Helse og omsorg er samhandlingsreformen nevnt.  Et viktig aspekt ved 
samhandlingsreformen er forebyggende aktiviteter som et virkemiddel til at folks helse kan bli 
bedre også i eldre år.  Slike tiltak vil bidra sterkt til at eldre kan bo lengre i sine egne boliger.  
Dette kommer ikke godt nok frem i kommuneplanenes handlingsdel.

Tana eldreråd vil derfor foreslå at forebygging tas med som et viktig punkt i handlingsreformen.

Tana eldreråd foreslår derfor følgende retningslinjer som første prikkpunkt for å nå målet:

 Tana kommune ønsker å ta samhandlingsreformens ord om forebyggende tiltak på alvor 
og arbeide målrettet for dette på en slik måte at forebygging også kan sees på som et 
langsiktig sparetiltak fordi friske eldre belaster budsjettene mindre.

Kapittel ”Tiltak som BØR gjøres….”:



Tiltak nr 2 flyttes til ”Tiltak som MÅ gjøres…” fordi transportprosjektet ”Over dørstokken” 
allerede er igangsatt.

Tiltak nr. 3 flyttes til ”Tiltak som MÅ gjøres…” I tråd med den foreslåtte tilføyelsen i 
retningslinjene om forebyggende tiltak.  På den måten viser Tana kommune at man allerede i 
starten av samhandlingsreformen tar forebyggingen på alvor.

PS 59/2012 Høytaleranlegg i Galleri Martin

Saksprotokoll saksnr. 59/2012 i Eldrerådet - 29.10.2012 

Behandling

Leder Olav Johansen fremmet følgende forslag:

Tana eldreråd foreslår at det monteres fast høytaleranlegg med mulighet for trådløse mikrofoner 
i Galleri Martin.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tana eldreråd foreslår at det monteres fast høytaleranlegg med mulighet for trådløse mikrofoner 
i Galleri Martin

PS 60/2012 Fremkommelighet for bevegelseshemmede

Saksprotokoll saksnr. 60/2012 i Eldrerådet - 29.10.2012 

Behandling

Leder Olav Johansen fremmet følgende forslag:

a) Galleri Martin benyttes ofte at bevegelseshemmede i alle aldre.  Det viser seg at 
rullestol- g rullatorbrukere har problemer med å åpne hoveddøra til Galleri Martin uten 
hjelp. 
Eldrerådet vil be om at dette ordnes så snart som mulig.

b) Eldrerådet vil samtidig be om at bygningsansvarlig i kommunen tar initiativ til en felles 
befaring sammen med representanter fra eldrerådet, pensjonistforeningen og 
handikaplaget for å få et bilde av hvordan situasjonen egentlig er når det gjelder 
fremkommelighet i kommunale bygg som skal være tilgjengelig for allmennheten.



Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

a) Galleri Martin benyttes ofte at bevegelseshemmede i alle aldre.  Det viser seg at 
rullestol- g rullatorbrukere har problemer med å åpne hoveddøra til Galleri Martin uten 
hjelp. 
Eldrerådet vil be om at dette ordnes så snart som mulig.

b) Eldrerådet vil samtidig be om at bygningsansvarlig i kommunen tar initiativ til en felles 
befaring sammen med representanter fra eldrerådet, pensjonistforeningen og 
handikaplaget for å få et bilde av hvordan situasjonen egentlig er når det gjelder 
fremkommelighet i kommunale bygg som skal være tilgjengelig for allmennheten.

PS 61/2012 Referatsaker/Orienteringer

Saksprotokoll saksnr. 61/2012  i Eldrerådet - 29.10.2012 

Behandling

Nestleder Gerd Åse Dervo ønsket orientering om prosjektet ”Over dørstokken”

Leder Olav Johansen orienterte om prosjektet.

Sekretæren orienterte fra Eldrerådskonferansen 2012

Evaluering av Den internasjonale eldredagen

Saker som ønskes tatt opp i neste møte:

- Den kulturelle spaserstokken
- Frivilligsentralen

Vedtak


