
Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll

Utvalg: Eldrerådet
Møtested: Kommunestyresalen Rådhuset
Dato: 22.10.2013
Tidspunkt: 10:00 – 13:00

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
Eldrerådet var på omvisning på det nye omsorgssentret.

Neste møte i Eldrerådet er den 25.11.2013

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 40/2013 Godkjenning av innkalling

PS 41/2013 Godkjenning av saksliste
PS 42/2013 Godkjenning av protokoll fra  møtet den 30.09.13

PS 43/2013 Nasjonalforeningen for folkehelsen - Tana 
demensforening - Søknad om økonomisk støtte

2013/1814

PS 44/2013 Samarbeid - Nasjonalforeningen for folkehelsen -
Tana demensforening

2013/1813

PS 45/2013 Avviksmeldinger for 2013 2013/2401
PS 46/2013 Gjennomgang av eldrerådets budsjett for 2013 2012/2228

PS 47/2013 Resepter - Bytte av medisin - Erstatningsmedisin 2013/2275
PS 48/2013 Primærkontakter ved sykehjemmene 2013/2276

PS 49/2013 Resultater fra Forbrukerrådets kommunetest 2013/2403
PS 50/2013 Referatsaker/Orienteringer

RS 4/2013 Bestillingsskyssen - Referat KID-møte i Tana 
kommune 10.10.2013

2012/990

PS 40/2013 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll saksnr. 40/2013  i Eldrerådet - 22.10.2013 

Behandling

Leder Olav Johansen fremmet følgende forslag:

Innkallinga godkjennes.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Innkallinga godkjennes.



PS 41/2013 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll saksnr. 41/2013 i Eldrerådet - 22.10.2013 

Behandling

Leder Olav Johansen fremmet følgende forslag:

Sakslista godkjennes.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Sakslista godkjennes.

PS 42/2013 Godkjenning av protokoll fra  møtet den 30.09.13

Saksprotokoll saksnr. 42/2013 i Eldrerådet - 22.10.2013 

Behandling

Leder Olav Johansen fremmet følgende forslag:

Protokoll av 30.09.2013 godkjennes.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Protokoll av 30.09.2013 godkjennes.

PS 43/2013 Nasjonalforeningen for folkehelsen - Tana demensforening -
Søknad om økonomisk støtte

Saksprotokoll saksnr. 43/2013 i Eldrerådet - 22.10.2013 

Behandling

Leder Olav Johansen ba Eldrerådet om å ta stilling til hans habilitet i denne saken da hans kone 
er leder i Demensforeningen.



Eldrerådet erklærte enstemmig at Olav Johansen var inhabil, jfr. Forvaltningslovens § 6c som 
lyder som følger:

§ 6. (habilitetskrav).
       En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse 
eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak 

c) når han er eller har vært gift med eller er forlovet med eller er fosterfar, fostermor 
eller fosterbarn til en part; 

Johansen fratrådte.

Nestleder Gerd Åse Dervo fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken:

Nasjonalforeningen for folkehelsen - Tana demensforening innvilges kr. 5.000,- i støtte
for frivillige arbeid for kommunens demente og deres pårørende.
Beløpet dekkes over Eldrerådets budsjett.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Nasjonalforeningen for folkehelsen - Tana demensforening innvilges kr. 5.000,- i støtte
for frivillige arbeid for kommunens demente og deres pårørende.
Beløpet dekkes over Eldrerådets budsjett.

PS 44/2013 Samarbeid - Nasjonalforeningen for folkehelsen - Tana 
demensforening

Saksprotokoll saksnr. 44/2013  i Eldrerådet - 22.10.2013 

Behandling

Leder Olav Johansen ba Eldrerådet om å ta stilling til hans habilitet i denne saken da hans kone 
er leder i Demensforeningen.

Eldrerådet erklærte enstemmig at Olav Johansen var inhabil, jfr. Forvaltningslovens § 6 c som 
lyder som følger:

§ 6. (habilitetskrav).
       En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse 
eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak 



c) når han er eller har vært gift med eller er forlovet med eller er fosterfar, fostermor 
eller fosterbarn til en part; 

Johansen fratrådte.

Nestleder Gerd Åse Dervo fremmet følgende forslag:

Eldrerådet er positiv til et samarbeid med Tana Demensforening og vil sette pris på innspill fra 
dem på linje med innspill fra andre organisasjoner.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Eldrerådet er positiv til et samarbeid med Tana Demensforening og vil sette pris på innspill fra 
dem på linje med innspill fra andre organisasjoner.

PS 45/2013 Avviksmeldinger for 2013

Saksprotokoll saksnr. 45/2013 i Eldrerådet - 22.10.2013 

Behandling

Leder Olav Johansen tiltrådte.

Leder Olav Johansen fremmet følgende forslag:

Når beboere bl.a. ved Austertana eldresenter forsvinner for lengre tid, mener eldrerådet at det er 
et avvik.
Når en beboer i tillegg er borte så lenge at vedkommende blir funnet i så forkommen tilstand at 
vedkommende måtte sendes på sykehus, synes eldrerådet at det er et alvorlig avvik.
I samsvar med henv. av 11.10.13 fra Tana pensjonistforening ber eldrerådet om å få en oversikt 
over avvik ved aldersinstitusjonene i 2013.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Når beboere bl.a. ved Austertana eldresenter forsvinner for lengre tid, mener eldrerådet at det er 
et avvik.
Når en beboer i tillegg er borte så lenge at vedkommende blir funnet i så forkommen tilstand at 
vedkommende måtte sendes på sykehus, synes eldrerådet at det er et alvorlig avvik.



I samsvar med henv. av 11.10.13 fra Tana pensjonistforening ber eldrerådet om å få en oversikt 
over avvik ved aldersinstitusjonene i 2013.

PS 46/2013 Gjennomgang av eldrerådets budsjett for 2013

Saksprotokoll saksnr. 46/2013 i Eldrerådet - 22.10.2013 

Behandling

Saken ble diskutrert.

Votering

Vedtak

Det ble ikke fattet vedtak i saken, da den kun ble diskutert.

PS 47/2013 Resepter - Bytte av medisin - Erstatningsmedisin

Saksprotokoll saksnr. 47/2013 i Eldrerådet - 22.10.2013 

Behandling

Johanne Løvoll Smette fremmet følgende forslag:

Legen kan skrive på resepten at billigere synonymprodukt kan utleveres.
Dersom legen mener at allergi eller andre ting tilsier at pasienten ikke skal ha 
synonymprodukter utlevert, anmerkes dette på resepten.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Legen kan skrive på resepten at billigere synonymprodukt kan utleveres.
Dersom legen mener at allergi eller andre ting tilsier at pasienten ikke skal ha 
synonymprodukter utlevert, anmerkes dette på resepten.



PS 48/2013 Primærkontakter ved sykehjemmene

Saksprotokoll saksnr. 48/2013 i Eldrerådet - 22.10.2013 

Behandling

Leder Anu Saari svarte følgende på Eldrerådets henvendelse av 30.09.13:

Henvendelse fra eldrerådet er tatt til etter retning.

Denne saken tas opp i personalmøte den 23.10.13.  Alle prosedyrer og rutiner om primærkontakt 
arbeid og oppgaver finnes i avdelingen og er revidert/oppdatert høsten 2013.  Det er oppnevnt 
primærkontakt til alle brukere i avdelingen. Utfordringen har vært å implementere dette i 
arbeidsrutiner og arbeidskultur. 
Avdelingsleder skal følge opp at systemet begynner å fungere i avdelingen.

Pleie- og omsorgsavdeling  har i denne høsten  laget tildelingskriterier for pleie og omsorg  i 
Tana kommune. Kriterier skal behandles og vedtas i helse – og omsorgs utvalget. 
Under punkt 2.1. ”Kvalitetsforskriftens krav til tjenestens innhold” står det følgende : 
Tana kommune har i tillegg presisert noen utvidete kvalitetskrav:

- Alle beboere skal ha en egen kontaktperson og det skal foreligge skriftlig informasjon om 
hvem som er denne kontaktperson. Benevnes som primærkontakt.

- Alle tjenester skal planlegges i samarbeid med beboer og / eller pårørende, og det skal legges 
til rette for et nært, løpende og aktivt samarbeid med dem.

Leder Olav Johansen fremmet følgende forslag:

Eldrerådet ser det som positivt at det nå er opprettet primærkontakter ved sykeavdelingen på 
Tana helsesenter.
Eldrerådet forutsetter at det legges ned nødvendig innsats i forhold til å implementere dette i 
arbeidsrutiner og arbeidskultur.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Eldrerådet ser det som positivt at det nå er opprettet primærkontakter ved sykeavdelingen på 
Tana helsesenter.
Eldrerådet forutsetter at det legges ned nødvendig innsats i forhold til å implementere dette i 
arbeidsrutiner og arbeidskultur.



PS 49/2013 Resultater fra Forbrukerrådets kommunetest

Saksprotokoll saksnr. 49/2013 i Eldrerådet - 22.10.2013 

Behandling

Leder Olav Johansen fremmet følgende forslag:

Eldrerådet ønsket å ta en gjennomgang av Forbrukerrådets kommunetest.
Gjennomgangen ble imidlertid umuliggjort på grunn av at testen ikke kunne åpnes i møtelokalet. 
Søkemotoren er ikke oppdatert til nyeste versjon.
Gjennomgangen foretas i novembermøtet. Vi regner med at søkemotoren er oppdatert til da.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Eldrerådet ønsket å ta en gjennomgang av Forbrukerrådets kommunetest.
Gjennomgangen ble imidlertid umuliggjort på grunn av at testen ikke kunne åpnes i møtelokalet. 
Søkemotoren er ikke oppdatert til nyeste versjon.
Gjennomgangen foretas i novembermøtet. Vi regner med at søkemotoren er oppdatert til da.

PS 50/2013 Referatsaker/Orienteringer

Saksprotokoll saksnr. 50/2013 i Eldrerådet - 22.10.2013 

Behandling

Følgende ble referert:

RS 4/13 – Bestillingsskyssen KID-møte i Tana kommune 10.10.13
RS 5/13 – Finnmark fylkeskommune – Info om ny rådgiver med faglig ansvar for eldrerådet og  
                 rådet for funksjonshemmede.   

Leder orienterte om at han er bortreist på tidspunktet for det planlagte møtet 26.11.13.
Eldrerådet ble da enige om å avholde møtet 25.11.13.

Votering

Vedtak

Sakene tas til orientering.



RS 4/2013 Bestillingsskyssen - Referat KID-møte i Tana kommune 10.10.2013

RS 5/2013 Eldreråd og rådet for funksjonshemmede


