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Ønske om revidering av forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i 

Tanavassdraget 

 

Viser til møte i Tana den 21. mai 2013 hvor ordfører Frank M. Ingilæ og varaordfører Hartvik 

Hansen i Tana kommune, ordfører Anne Toril Eriksen Balto i Karasjok kommune, 

Miljøverndepartementet ved Steinar Hermansen, Leder av Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) 

Helge Samuelsen, medlem av forvaltningsorganet Ulf Ballo, Leder av LBT Jorunn Sottinen og 

rettighetshaverne Reidar Varsi, Rune Aslaksen, Benn Larsen og Edvard Nordsletta. 

 

Bakgrunnen for møtet som miljøverndepartementet er godt kjent med, er den store uenigheten 

blant rettighetshaverne om forvaltningen og regelforståelse når det gjelder valg av representanter 

til forvaltningsorganet. Ordfører i Tana ønsket å bringe partene sammen, for å se om det var 

muligheter for å finne noen løsninger på konflikten.  Det var beklageligvis alt for stor avstand til 

at partene kunne komme til noen enighet. 

 

I møtet var det imidlertid stor enighet om at det er behov en klargjøring av forskriften når det 

gjelder valg av representanter til forvaltningsorganet. 

 

Ordfører i Tana kommune ber miljøverndepartementet sette i gang en prosess for å 

klargjøre reglene for valg av representanter til Tanavassdragets fiskeforvaltning som skal 

være gjeldende fra neste kommunevalgperiode. 

 

Det er viktig at dette blir avklart før neste kommunevalgperiode slik at man ikke får samme 

vedvarende konflikt mellom rettighetshavere i neste kommunevalgperiode. Det er skadelig både 

for forvaltningen og omdømmet til Tana kommune. 
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Ordfører ber også Miljøverndepartementet svare på om Tana kommune kan innenfor 

gjeldende regelverk velge nye representanter til forvaltningsorganet for 

kommunevalgperioden 2011-2015. Tana kommunestyre gjennomførte valg til organet 

våren 2011. 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Frank Martin Ingilæ 

Ordfører 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi til: 

Kárásjoga gielda Karasjok kommune Ráddeviessogeaidnu 4 9730 Karasjok 

Laksebreveiere i Tanavassdraget SA  9845 TANA 

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF)  9845 TANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Saksprotokoll saksnr. 49/2013 i Oppvekst- og kulturutvalget - 11.06.2013

Behandling
Leder Solbjørg Ravna (Sfp/NSR) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken:

OKU vedtar vedlagte forslag til vedtekter for skolefritidsordningen i Tana kommune.
Endringene gjøres gjeldende fra 21.08.2013

Tillegg: 
Sendes som referatsak til kommunestyret. 

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
OKU vedtar vedlagte forslag til vedtekter for skolefritidsordningen i Tana kommune.
Endringene gjøres gjeldende fra 21.08.2013

Tillegg: 
Sendes som referatsak til kommunestyret. 

NYE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I TANA 
KOMMUNE 

1. EIERFORHOLD 

Skolefritidsordningene (SFO) eies og drives av Tana kommune i samsvar med kommunale vedtak 
og sentrale retningslinjer. 

2. FORVALTNING 

Virksomhetsleder ved skolen/oppvekstsenteret er administrativ leder for skolefritidsordningen. 
Tana kommune er tilsyns- og godkjenningsmyndighet. 

Foreldreråd 
Skolenes foreldreråd fungerer også som foreldreråd for skolefritidsordningen. Foreldrerådet skal 
fremme samarbeidet mellom hjem og skolefritidsordning samt foreldrenes og barnas interesser når 
det gjelder å sikre gode utviklings- og aktivitetsmuligheter. 

Samarbeidsutvalg 
Skolens/oppvekstsenterets samarbeidsutvalg fungerer som samarbeidsutvalg også for 
skolefritidsordningene, og leder for skolefritidsordningene har møte- og uttalerett ved behandling av 
saker som har med skolefritidstilbudet å gjøre. 



3. FORMÅL OG INNHOLD 

Skolefritidsordningens formål er gitt i Opplæringsloven § 13-7 
”Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning for 1.- 4.årstrinn og for barn med særskilte 
behov på 1.-7.årstrinn. Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter 
med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordningen skal gi 
barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemmede barn skal gis gode utviklingsvilkår.” 

Skolefritidsordningen skal legge vekt på å synliggjøre de flerkulturelle forhold i kommunen. 

Hver skolefritidsordning skal ha en årsplan som legges fram for samarbeidsutvalget for godkjenning. 

4. OPPTAKSMYNDIGHET 

Virksomhetsleder ved hver skole/oppvekstsenter er delegert myndighet til å foreta opptak. 

5. OPPTAKSRUTINER 

Hovedopptak skjer hver vår med søknadsfrist 1.mai. 

Søknad om plass foretas elektronisk. 

Suppleringsopptak skjer fortløpende gjennom hele skoleåret. 

6. OPPTAKSKRITERIER 

Tilbudet gis til barn som er elev ved skolen/oppvekstsenteret. Unntak kan gjøres i spesielle tilfeller. 

7. OPPTAKSPERIODE 

Barnet tildeles plass i skolefritidsordningen for et skoleår av gangen. For plass det påfølgende 
skoleår må det søkes på nytt. 

For barn med særskilte behov tildeles plass ut det 7. skoleåret. Der det er tilrådd fra sakkyndig 
instans, kan disse tildeles plass også på ungdomstrinnet 

8. OPPSIGELSE AV PLASSEN I SKOLEFRITIDSORDNINGEN 

Gjensidig oppsigelsestid for SFO-plass i skoleåret er en måned regnet fra den første i påfølgende 
måned. 

Manglende foreldrebetaling vil føre til oppsigelse av plassen fra kommunens side. Foreldre kan 
inngå betalingsavtale for å hindre oppsigelse. 

9. FORELDREBETALING 

Foreldrebetalingen fastsettes av kommunestyret. 

Betalingen skjer forskuddsvis til kommunen innen 20. i hver måned. Juli og august er betalingsfrie 
måneder.

Det gis søskenmoderasjon med 50% fra og med barn nr 2. Søskenmoderasjon en gis for de plassene 
som er minst. 



10. LEKE- OG OPPHOLDSAREAL 

Leke- og oppholdsareal settes til 4 kvadratmeter pr barn. 

11. ÅPNINGSTID 

Åpningstiden fastsettes for hvert enkelt skoleår etter at en har foretatt en kartlegging av foreldrenes 
behov. Skolefritidsordningen skal likevel ikke være åpen lengre enn til kl. 16.30. 
Skolefritidsordningen er åpen på morgenen, før skolestart, der det er behov for det.

Skolefritidsordningene holdes åpne på skolens fridager dersom det er ønske fra foreldrene om dette, 
men ikke i jule- og påskeferien. Dersom det er behov for det, kan funksjonshemmede barn likevel få 
et tilbud i disse periodene, dette i samarbeid med Botjenesten. 

Ved oppvekstsentrene er skolefritidsordningen åpen hele sommerferien. Dersom det ved Seida skole 
eller Deanu sámeskuvla er ønske for tre eller flere barn om plass i sommerferien, holdes SFO åpen 
om sommeren ved disse skolene. Grensen på tre barn gjelder ikke der det er snakk om 
funksjonshemmede barn. Skolene setter selv en tidsfrist for når foresatte må melde fra om eventuelt 
behov for plass om sommeren og også hvilket tidsrom det ønskes plass for. 

Alle elever ved SFO skal likevel ha 3 uker sammenhengende ferie i løpet av skolens sommerferie. 

12. PLASSTØRRELSE 

Alle barn har gratis SFO plass fram til kl. 14.00. Plass etter kl 14 fem dager i uka regnes som hel 
plass, fire dager i uka som 80 % plass, 3 dager i uka som 60 % plass, 2 dager i uka som 
40 % plass og en dag i uka som 20 % plass. Plass to dager den ene uka og tre dager den andre regnes 
som halv plass. 

13. BEMANNING 

Virksomhetsleder har det overordnede ansvaret for den daglige driften. Det skal videre være én 
voksen pr 10 barn. 

For barn med særskilte behov kan det settes inn ekstra ressurser etter sakkyndig vurdering. 

14. POLITIATTEST 

Alle ansatte i SFO må legge fram tilfredsstillende politiattest. ( jf. Opplæringsloven § 10-9) 

15. TAUSHETSPLIKT/OPPLYSNINGSPLIKT 

Ansatte i skolefritidsordningen har taushetsplikt etter reglene i forvaltningslovens §§13-13 e. 
Ansatte har opplysningsplikt overfor sosial- og barneverntjenesten (jf. Opplæringslovens § 15-1) 

16. MINIMUMSANTALL BARN 

Dersom det ved Deanu sámeskuvla eller Seida skole ved søknadsfristen er mindre enn 5 barn 
påmeldt til SFO, settes det ikke i gang noen skolefritidsordning ved disse skolene etter kl 14 det 
skoleåret påmeldingen gjelder for. Dette gjelder likevel ikke der funksjonshemmede barn har behov 
for plass. 

17. HENTING AV BARN

Foresatte må selv hente barna som er i skolefritidsordningen på ettermiddagstid. 



18. GYLDIGHET 

De nye vedtektene gjøres gjeldende fra 21.08.2013



Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll

Utvalg: Eldrerådet
Møtested: Kommunestyresalen Rådhuset
Dato: 23.11.2012
Tidspunkt: 10:00

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
Knut Hildonen

Merknader

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Kjell Nilssen Rådmann - Møtte under sak 

65/2012 
Aslaug Iversen
Britt-Hjørdis Somby-Solaas

Sekretær
Konsulent - Møtte under sak 
66/2012 og 67/2012

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 62/2012 Godkjenning av innkalling

PS 63/2012 Godkjenning av saksliste
PS 64/2012 Godkjenning av protokoll fra møtet den 29.10.2012

PS 65/2012 Eldrerådets budsjett for 2013 2012/2228
PS 66/2012 Valg av medlem fra eldrerådet til prosjektet "Bolyst" 2012/1792

PS 67/2012 Den kulturelle spaserstokken 2012/2223
PS 68/2012 Brukerutvalg 2012/2755

PS 69/2012 Frivilligsentral 2012/2759
PS 70/2012 Arbeidsplan for 2013 2012/2757

PS 71/2012 Møteplan for vårhalvåret 2013 for Eldrerådet 2012/2758
PS 72/2012 Referatsaker/Orienteringer

PS 62/2012 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll saksnr. 62/2012  i Eldrerådet - 23.11.2012 

Behandling

Leder Olav Johansen fremmet følgende forslag:

Innkallinga godkjennes.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Innkallinga godkjennes.



PS 63/2012 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll saksnr. 63/2012  i Eldrerådet - 23.11.2012 

Behandling

Leder Olav Johansen fremmet følgende forslag:

Sakslista godkjennes.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Sakslista godkjennes.

PS 64/2012 Godkjenning av protokoll fra møtet den 29.10.2012

Saksprotokoll saksnr. 64/2012  i Eldrerådet - 23.11.2012 

Behandling

Leder Olav Johansen fremmet følgende forslag:

Protokoll av 29.10.2012 godkjennes.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Protokoll av 29.10.2012 godkjennes.

PS 65/2012 Eldrerådets budsjett for 2013

Saksprotokoll saksnr. 65/2012  i Eldrerådet - 23.11.2012 

Behandling

Rådmann Kjell Nilssen orienterte om budsjettet.

Leder Olav Johansen fremmet følgende forslag:



Saken utsettes, og behandles i ekstraordinært møte den 29. november 2012, kl. 10.00.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Saken utsettes, og behandles i ekstraordinært møte den 29. november 2012, kl. 10.00.

PS 66/2012 Valg av medlem fra eldrerådet til prosjektet "Bolyst"

Saksprotokoll saksnr. 66/2012  i Eldrerådet - 23.11.2012 

Behandling

Fellesforslag fra Per Holm Varsi, Olav Johansen, Knut Hildonen, Ruth Johansen og Johanne 
Løvoll Smette:

Gerd Åse Dervo velges som medlem fra eldrerådet til prosjektet "Bolyst".

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Gerd Åse Dervo velges som medlem fra eldrerådet til prosjektet "Bolyst".

PS 67/2012 Den kulturelle spaserstokken

Saksprotokoll saksnr. 67/2012  i Eldrerådet - 23.11.2012 

Behandling

Britt Hjørdis Somby-Solaas orienterte om Den kulturelle spaserstokken.

Leder Olav Johansen fremmet følgende forslag:

Eldrerådet fortsetter behandlingen  i møtet den 22. januar 2013.



Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Eldrerådet fortsetter behandlingen  i møtet den 22. januar 2013.

PS 68/2012 Brukerutvalg

Saksprotokoll saksnr. 68/2012 i Eldrerådet - 23.11.2012 

Behandling

Leder Olav Johansen fremmet følgende forslag:

Saken utsettes til vi har fått undersøkt hvordan dette er gjort i andre kommuner.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Saken utsettes til vi har fått undersøkt hvordan dette er gjort i andre kommuner.

PS 69/2012 Frivilligsentral

Saksprotokoll saksnr. 69/2012  i Eldrerådet - 23.11.2012 

Behandling

Leder Olav Johansen fremmet følgende forslag:

Det første møtet avholdes den 20. januar 2013.  Resten planlegges når den endelige møteplanen 
for politiske møter er vedtatt.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Det første møtet avholdes den 20. januar 2013.  Resten planlegges når den endelige møteplanen 
for politiske møtet er vedtatt.



PS 70/2012 Arbeidsplan for 2013

Saksprotokoll saksnr. 70/2012  i Eldrerådet - 23.11.2012 

Behandling

Arbeidsplan for 2013 

 Saker knyttet til § 2 i reglementet
 Den kulturelle spaserstokk - vurdere nye måter å bruke midlene på
 Seniorskyssen - utvikle den
 Ernæring for eldre 
 Brukerutvalg - kontaktpunkt for bekymringsmeldinger
 Frivilligsentral
 Eldre i folkehelseperspektiv - forebygging og helsefremmende tiltak
 Arrangere eldredagen
 Trygghet for eldre
 Kurs for eldre (inkl datakurs)
 Trivselsfremmende tiltak
 Kvalitet i hjemmebaserte tjenester

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

 Saker knyttet til § 2 i reglementet
 Den kulturelle spaserstokk - vurdere nye måter å bruke midlene på
 Seniorskyssen - utvikle den
 Ernæring for eldre 
 Brukerutvalg - kontaktpunkt for bekymringsmeldinger
 Frivilligsentral
 Eldre i folkehelseperspektiv - forebygging og helsefremmende tiltak
 Arrangere eldredagen
 Trygghet for eldre
 Kurs for eldre (inkl datakurs)
 Trivselsfremmende tiltak
 Kvalitet i hjemmebaserte tjenester



PS 71/2012 Møteplan for vårhalvåret 2013 for Eldrerådet

Saksprotokoll saksnr.71/2012  i Eldrerådet - 23.11.2012 

Behandling

Leder Olav Johansen fremmet følgende forslag:

Det første møtet avholdes den 22. januar 2013. 
Resten planlegges når den endelige møteplanen for politiske møter er vedtatt.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Det første møtet avholdes den 22. januar 2013. 
Resten planlegges når den endelige møteplanen for politiske møter er vedtatt.

PS 72/2012 Referatsaker/Orienteringer

Saksprotokoll saksnr. 72/2012  i Eldrerådet - 23.11.2012 

Behandling

Det ble gitt følgende referater:

 Vannforsyningen for eldre som bor hjemme
 Kursinvitasjon fra Norsk senter for seniorutvikling – ”Eldrerådets rolle og funksjoner”.
 Verdens aktivitetsdag 10. mai 2013

Votering

Vedtak
Referatene tas til orientering.



Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll

Utvalg: Eldrerådet
Møtested: Møterom i 2. etg. Bygg- og anleggsavdelingen
Dato: 29.11.2012
Tidspunkt: 10:00

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Funksjon Representerer
Gerd Åse Dervo Nestleder
Per Holm Varsi Medlem
Johanne Løvoll Smette Medlem

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer
Ruth Johansen MEDL
Olav E. Johansen LEDER

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
Eli Søderstrøm Johansen Ruth Johansen

Merknader

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling

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.



______________________ ______________________ _______________________
Gerd Åse Dervo
Leder

Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 73/2012 Godkjenning av innkalling
PS 74/2012 Godkjenning av saksliste

PS 75/2012 Godkjenning av protokoll fra møtet den 23.11.2012
PS 76/2012 Budsjett for 2013 2012/2228

PS 77/2012 Referatsaker/Orienteringer

PS 73/2012 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll saksnr. 73/2012  i Eldrerådet - 29.11.2012 

Behandling
Leder Gerd Åse Dervo fremmet følgende forslag:

Innkallinga godkjennes.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Innkallinga godkjennes.

PS 74/2012 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll saksnr.74/2012  i Eldrerådet - 29.11.2012 

Behandling

Leder Gerd Åse Dervo fremmet følgende forslag:

Sakslista godkjennes.



Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Sakslista godkjennes.

PS 75/2012 Godkjenning av protokoll fra møtet den 23.11.2012

Saksprotokoll saksnr. 75/2012  i Eldrerådet - 29.11.2012 

Behandling

Leder Gerd Åse Dervo fremmet følgende forslag:

Godkjenning av protokoll av 23.11.2012 utgår til neste møte.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Godkjenning av protokoll av 23.11.2012 utgår til neste møte.

PS 76/2012 Budsjett for 2013/Økonomiplan 2012-2016

Saksprotokoll saksnr. 76/2012 i Eldrerådet - 29.11.2012 

Behandling
Tana eldreråd vurderer samhandlingsreformens ord om forebygging og mobilisering av frivillig 
sektor som svært viktig. Pårørende er også en nøkkelressurs i denne sammenheng.

Skal vi kunne bruke frivillig sektor på en mer helhetlig og systematisk måte, mener eldrerådet at 
opprettelsen av en frivilligsentral er den beste, mest effektive og minst kostnadskrevende måten 
å få dette til på.

Eldrerådet er også av den oppfatning at satsing på støttekontakter og omsorgslønn vil være et 
viktig element i å nå en målsetting om at flere hjelpetrengende skal kunne bo hjemme så lenge 
de ønsker og det er forsvarlig.

Rådmannen sier selv i sin tilrådning at kutt i omsorgslønn og støttekontakt vil føre til økt behov 
for fast plass på institusjon med behov for flere ansatte til pleie- og omsorgstjenesten. 



Med dette som utgangspunkt har Tana eldreråd to merknader til det framlagte Årsbudsjett 2013 
og økonomiplan 2013-2016:

1. Frivilligsentral opprettes i Tana fra 2014. Året 2013 brukes som planlegging, herunder 
søking om etableringstilskudd fra staten.

2. Tiltak 4040: Omsorgssonen – reduksjon omsorgslønn og støttekontakt
Den foreslåtte reduksjonen på 315.000 i omsorgslønn og støttekontakt i 2013 vedtas ikke. 

Votering
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak
Tana eldreråd har to merknader til det framlagte Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016:

1. Frivillighetssentral opprettes i Tana fra 2014. Året 2013 brukes som planlegging, herunder 
søking om etableringstilskudd fra staten.

2. Tiltak 4040: Omsorgssonen – reduksjon omsorgslønn og støttekontakt
Den foreslåtte reduksjonen på 315.000 i omsorgslønn og støttekontakt i 2013 vedtas ikke. 

PS 77/2012 Referatsaker/Orienteringer

Saksprotokoll saksnr. 77/2012i Eldrerådet - 29.11.2012 

Behandling

Det var ingen referater/orienteringer til dette møtet.

Votering

Vedtak



Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll

Utvalg: Eldrerådet
Møtested: Møterom 1 Rådhuset
Dato: 30.01.2013
Tidspunkt: 09:00  - 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 1/2013 Godkjenning av innkalling
PS 2/2013 Godkjenning av saksliste

PS 3/2013 Godkjenning av protokoll av 23.11.12 og 29.11.12
PS 4/2013 Temaer til Eldrerådskonferanse 2013 2013/248

PS 5/2013 Den kulturelle spaserstokken 2012/2223
PS 6/2013 Møteplan 2013 2012/2758

PS 7/2013 Frivilligsentral 2012/2759
PS 8/2013 Referatsaker/Orienteringer

PS 1/2013 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll saksnr. 1/2013  i Eldrerådet - 30.01.2013 

Behandling

Leder Olav Johansen fremmet følgende forslag:

Innkallinga godkjennes.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Innkallinga godkjennes.

PS 2/2013 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll saksnr. 2/2013  i Eldrerådet - 30.01.2013 

Behandling

Leder Olav Johansen fremmet følgende forslag:

Sakslista godkjennes.



Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Sakslista godkjennes.

PS 3/2013 Godkjenning av protokoll av 23.11.12 og 29.11.12

Saksprotokoll saksnr. 3/2013  i Eldrerådet - 30.01.2013 

Behandling

Leder Olav Johansen fremmet følgende forslag:

Protokoll av 23.11.2012 og 29.11.2012 godkjennes.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Protokoll av 23.11.2012 og 29.11.2012 godkjennes.

PS 4/2013 Temaer til Eldrerådskonferanse 2013

Saksprotokoll saksnr. 4/2012   i Eldrerådet - 30.01.2013 

Behandling

Leder Olav Johansen fremmet følgende forslag:

Eldrerådet vedtar å komme med følgende innspill til temaer til Eldrerådskonferansen 2013:

1. Hva skjer i forbindelse med ektefelles bortgang? (Eksempel: Ved felles bankkonto får 
ikke gjenlevende ektefelle tilgang til konto før etter 3-4 måneder).

2. Tap og reduksjon av rettigheter ved fylte 70 år.

Votering



Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Eldrerådet vedtar å komme med følgende innspill til temaer til Eldrerådskonferansen 2013:

1. Hva skjer i forbindelse med ektefelles bortgang? (Eksempel: Ved felles bankkonto får 
ikke gjenlevende ektefelle tilgang til konto før etter 3-4 måneder).

2. Tap og reduksjon av rettigheter ved fylte 70 år.

PS 5/2013 Den kulturelle spaserstokken

Saksprotokoll saksnr. 5/2013  i Eldrerådet - 30.01.2013 

Behandling

Leder Olav Johansen fremmet følgende forslag:

Eldrerådet vil be om å få en orientering om søknads- og tildelingsprosedyrene for den kulturelle 
spaserstokken.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Eldrerådet vil be om å få en orientering om søknads- og tildelingsprosedyrene for den kulturelle 
spaserstokken

PS 6/2013 Møteplan 2013

Saksprotokoll saksnr. 6/2013  i Eldrerådet - 30.01.2013 

Behandling

Fellesforslag f ra Olav Johansen, Gerd Åse Dervo, Per Holm Varsi, Ruth Johansen og Johanne
Løvoll Smette:

Eldrerådet vedtar følgende møteplan for 2013:

Tirsdag, 12. mars 
Tirsdag, 23. april
Tirsdag 11. juni
Tirsdag 24. september
Tirsdag 22. oktober



Tirsdag 26. november

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Eldrerådet vedtar følgende møteplan for 2013:

Tirsdag, 12. mars 
Tirsdag, 23. april
Tirsdag 11. juni
Tirsdag 24. september
Tirsdag 22. oktober
Tirsdag 26. november

PS 7/2013 Frivilligsentral

Saksprotokoll saksnr. 7/2013  i Eldrerådet - 30.01.2013 

Behandling

Fellesforslag fra Gerd Åse Dervo, Per Holm Varsi og Johanne Løvoll Smette:

Følgende velges til ”Frivilligsentaletableringsutvalget”:

1. Ruth Johansen
2. Olav E. Johansen

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Følgende velges til ”Frivilligsentaletableringsutvalget”:

1. Ruth Johansen
2. Olav E. Johansen



PS 8/2013 Referatsaker/Orienteringer

Saksprotokoll saksnr. 8/2013  i Eldrerådet - 30.01.2013 

Behandling

Leder Olav Johansen orienterte om følgende:

Det vil bli evalueringsmøte den 7. februar 2013 på miljøbygget om senior- og ungdomsruta.

Det som vil bli tatt opp er:

1. Statistikk ved Boreal
2. Innspill fra publikum ved sjåfører/Boreal
3. Endrede behov eldreruta? Ved eldrerådet
4. Endrede behov unggdomsruta? Ved ungdomsrådet
5. Utvidet tilbud 16. februar og uke 10-11 pga. aktiviteter/kulturuker. Ved Tana kommune
6. Veien videre, justeringer? Innspill til Samferdselsavdelingen

Votering

Vedtak
Saken ble tatt til orientering.



Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll

Utvalg: Eldrerådet
Møtested: Kommunestyresalen Rådhuset
Dato: 12.03.2013
Tidspunkt: 10:00 – 12.30

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 9/2013 Godkjenning av innkalling
PS 10/2013 Godkjenning av saksliste

PS 11/2013 Godkjenning av protokoll fra 30.01.2013
PS 12/2013 Institusjonsbesøk 2013/586

PS 13/2013 Medinisering i institusjoner 2013/585
PS 14/2013 Plan for aktuelle brannverntiltak 2013 2013/326

PS 15/2013 Velferdsteknologi i eldreomsorgen i Tana 2013/584
PS 16/2013 Referatsaker/Orienteringer

PS 17/2013 Årsmelding 2012 for Eldrerådet 2013/593

PS 9/2013 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll saksnr. 9/2013  i Eldrerådet - 12.03.2013 

Behandling

Leder Olav Johansen fremmet følgende forslag:

Innkallinga godkjennes.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Innkallinga godkjennes.

PS 10/2013 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll saksnr. 10/2013  i Eldrerådet - 12.03.2013 

Behandling

Leder Olav Johansen fremmet følgende forslag:

Sakslista godkjennes.



Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Sakslista godkjennes.

PS 11/2013 Godkjenning av protokoll fra 30.01.2013

Saksprotokoll saksnr. 11/2013  i Eldrerådet - 12.03.2013 

Behandling

Leder Olav Johansen fremmet følgende forslag:

Protokoll av 30.01.2013 godkjennes.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Protokoll av 30.01.2013 godkjennes.

PS 12/2013 Institusjonsbesøk

Saksprotokoll saksnr. 12/2013  i Eldrerådet - 12.03.2013 

Behandling

Fellesforslag fra Olav Johansen, Ruth Johnsen, Johanne Løvoll Smette, Gerd Åse Dervo og Per 
Holm Varsi:

Eldrerådet vil besøke eldreinstitusjonene forut før møtet 23. april hvor man evaluerer 
informasjon fra besøkene.

Sekretær sjekker hvilke datoer som kan passe for alle (eldrerådet, sekretær og i det minste leder 
på institusjonene, og gjerne plasstillitsvalgt).

Vi prøver 16. og 23. april 2013.

Punkter vi ønsker orientering om,  er bl.a. følgende:

- Kosthold
- Omvisning



- Bemanning
- Branntekniske forhold
- Pårørendekontakt
- Aktivitetstilbud
- Medinisering
- Rutiner bl.a. vedr. leggetider, tvangstiltak, WC-hjelp

Vi inviterer hjemmetjenesten til vårt møte 11. juni 2013.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Eldrerådet vil besøke eldreinstitusjonene forut før møtet 23. april hvor man evaluerer 
informasjon fra besøkene.

Sekretær sjekker hvilke datoer som kan passe for alle (eldrerådet, sekretær og i det minste leder 
på institusjonene, og gjerne plasstillitsvalgt).

Vi prøver 16. og 23. april 2013.

Punkter vi ønsker orientering om,  er bl.a. følgende:
- Kosthold
- Omvisning
- Bemanning
- Branntekniske forhold
- Pårørendekontakt
- Aktivitetstilbud
- Medinisering
- Rutiner bl.a. vedr. leggetider, tvangstiltak, WC-hjelp

Vi inviterer hjemmetjenesten til vårt møte 11. juni 2013.

PS 13/2013 Medinisering i institusjoner

Saksprotokoll saksnr. 13/2013  i Eldrerådet - 12.03.2013 

Behandling

Leder Olav Johansen fremmet følgende forslag:

Saken drøftes videre etter institusjonsbesøkene.



Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Saken drøftes videre etter institusjonsbesøkene.

PS 14/2013 Plan for aktuelle brannverntiltak 2013

Saksprotokoll saksnr. 14/2013  i Eldrerådet - 12.03.2013 

Behandling

Leder Olav Johansen fremmet følgende forslag:

Tana eldreråd vil invitere brannsjefen i Tana til å orientere om det videre arbeid med planen og 
hvordan eldres organer (eldrerådet og pensjonistforeningen) kan bidra i riktig retning når det 
gjelder brannforebyggende tiltak.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tana eldreråd vil invitere brannsjefen i Tana til å orientere om det videre arbeid med planen og 
hvordan eldres organer (eldrerådet og pensjonistforeningen) kan bidra i riktig retning når det 
gjelder brannforebyggende tiltak.

PS 15/2013 Velferdsteknologi i eldreomsorgen i Tana

Saksprotokoll saksnr. 15/2013  i Eldrerådet - 12.03.2013 

Behandling



Leder Olav Johansen fremmet følgende forslag:

Eldrerådet ber rådmannen ta initiativ til møte hvor brukere, pårørende, helsepersonell, politikere, 
fagpersoner og andre interesserte får informasjon om hvordan vi i Tana kan ta i bruk ny 
teknologi på en konstruktiv måte.
En kommune hvor dette er innført, må inviteres til å orientere.

Votering

Enstemmig vedtatt

Vedtak
Eldrerådet ber rådmannen ta initiativ til møte hvor brukere, pårørende, helsepersonell, politikere, 
fagpersoner og andre interesserte får informasjon om hvordan vi i Tana kan ta i bruk ny 
teknologi på en konstruktiv måte.
En kommune hvor dette er innført, må inviteres til å orientere.

PS 16/2013 Referatsaker/Orienteringer

Saksprotokoll saksnr. 16/2013  i Eldrerådet - 12.03.2013 

Behandling

Gerd Åse Dervo orienterte fra møtet om Bolyst og folkehelse som ble avholdt den 8. mars 2013.

Votering

Vedtak

Orienteringen tas til orientering.

PS 17/2013 Årsmelding 2012 for Eldrerådet

Saksprotokoll saksnr. 17/2013  i Eldrerådet - 12.03.2013 

Behandling

Leder Olav Johansen fremmet følgende forslag:

Årsmeldinga vedtas med følgende endring:



Under punktet konferanse føres det opp at sekretær Aslaug Iversen deltok på 
eldrerådskonferansen.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Årsmeldinga vedtas med følgende endring:

Under punktet konferanse føres det opp at sekretær Aslaug Iversen deltok på 
eldrerådskonferansen.

PS 18/2013 Den kulturelle spaserstokken

Saksprotokoll saksnr.18/2013  i Eldrerådet - 12.03.2013 

Behandling

Leder Olav Johansen fremmet følgende forslag:

Saken utsettes.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Saken utsettes.



Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll

Utvalg: Eldrerådet
Møtested: Kommunestyresalen Rådhuset
Dato: 23.04.2013
Tidspunkt: 10:00

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

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer

Merknader

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Kjell Nilssen Ass.rådmann

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 24/2013 Godkjenning av innkalling
PS 25/2013 Godkjenning av saksliste

PS 26/2013 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
PS 27/2013 Brannverntiltak i forhold til eldre 2013/326

PS 28/2013 Frivilligsentral 2012/2759
PS 29/2013 Oppsummering av institusjonsbesøkene 2013/586

PS 30/2013 Tranpsortprosjektet "Over dørstokken" 
(Seniorskyssen)

2012/990

PS 31/2013 Referatsaker/Orienteringer

PS 24/2013 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll saksnr. 24/2013  i Eldrerådet - 23.04.2013 

Behandling

Leder Olav Johansen fremmet følgende forslag:

Innkallinga godkjennes.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Innkallinga godkjennes.

PS 25/2013 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll saksnr. 25/2013  i Eldrerådet - 23.04.2013 

Behandling

Leder Olav Johansen fremmet følgende forslag:



Sakslista godkjennes.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Sakslista godkjennes.

PS 26/2013 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Saksprotokoll saksnr.  i Eldrerådet - 23.04.2013 

Behandling

Leder Olav Johansen fremmet følgende forslag:

Protokoll av 21. mars 2013 godkjennes.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Protokoll av 21. mars 2013 godkjennes.

PS 27/2013 Brannverntiltak i forhold til eldre

Saksprotokoll saksnr. 27/2013  i Eldrerådet - 23.04.2013 

Behandling

Assisterende rådmann/brannsjef Kjell Nilssen orienterte om ”Brannrisiko – eldre- og 
pleietrengende” og ”Brannvernoppfølging for hjemmetjenesten”.

Leder Olav Johansen fremmet følgende forslag:

Eldrerådet ønsker å få frem informasjon til eldre om brannsikkerhetstiltak.
Eldrerådet vil henstille til bygdelagene om å ta initiativ til informasjonsmøter/kurs om 
brannforebyggende tiltak i bolig.
Eldrerådet er behjelpelig med gjennomføring av kurset.
Vedtaket sendes bygdelagene og Tana pensjonistforening.



Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Eldrerådet ønsker å få frem informasjon til eldre om brannsikkerhetstiltak.
Eldrerådet vil henstille til bygdelagene om å ta initiativ til informasjonsmøter/kurs om 
brannforebyggende tiltak i bolig.
Eldrerådet er behjelpelig med gjennomføring av kurset.
Vedtaket sendes bygdelagene og Tana pensjonistforening.

PS 28/2013 Frivilligsentral

Saksprotokoll saksnr. 28/2013  i Eldrerådet - 23.04.2013 

Behandling

Ass. rådmann Kjell Nilssen orienterte om hva som har skjedd så langt.
Man bør kunne holde møte før søknadsfristen som er den 01.06.13.

Leder Olav Johansen fremmet følgende forslag:

Eldrerådet ber om at komiteen som skal utrede spørsmålet om frivilligsentral, innkalles i god tid
før søknadsfristen i 2013 for søknad om statlige midler utløper for mulig oppstart i 2014.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Eldrerådet ber om at komiteen som skal utrede spørsmålet om frivilligsentral, innkalles i god tid
før søknadsfristen i 2013 for søknad om statlige midler utløper for mulig oppstart i 2014.

PS 29/2013 Oppsummering av institusjonsbesøkene

Saksprotokoll saksnr. 29/2013  i Eldrerådet - 23.04.2013 

Behandling

Saken ble drøftet.

Votering

Vedtak



PS 30/2013 Tranpsortprosjektet "Over dørstokken" (Seniorskyssen)

Saksprotokoll saksnr. 30/2013  i Eldrerådet - 23.04.2013 

Behandling

Saken ble diskutert.

Votering

Vedtak

PS 31/2013 Referatsaker/Orienteringer

Saksprotokoll saksnr. 31/2013  i Eldrerådet - 23.04.2013 

Behandling

Det ble gitt følgende orientering:

Eldrerådet forslår følgende tema:

- Frivilligsentral – et folkehelsetiltak.

Ass.rådmann Kjell Nilssen orienterte om innføring av velferdsteknologi.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Eldrerådet forslår følgende tema:

- Frivilligsentral – et folkehelsetiltak.

Rådmannens orientering tas til orientering.


