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Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 57/2013 Godkjenning av innkalling
PS 58/2013 Godkjenning av saksliste

PS 59/2013 Godkjenning av protokoll fra møtet den 22.10.2013 og 
11.11.2013

PS 60/2013 Kommunetesten 2013 2013/2403
PS 61/2013 Den internasjonale eldredagen 2013 - evaluering 2013/1435

PS 62/2013 Den kulturelle spaserstokken - forslag til arrangement 2013/51
PS 63/2013 Tjenestetilbudet ved institusjoner - verdighet i eldre-

og demensomsorgen
2013/2531

PS 64/2013 Budsjett for 2014 2013/2122

PS 65/2013 Referatsaker / Orienteringer - Eldrerådet 2013/96
RS 6/2013 Tilbakemeldig vedr Den internasjonale eldredagen 2013/1435

RS 7/2013 FW: Čoahkkingirji Sámedikki vuorrasiidráđis / 
møtebok Sametingets eldreråd

2013/2585

PS 66/2013 Avviksmeldinger 2013/2401
RS 8/2013 Handlinsplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 

2014 - Kommunestyrets vedtak
2013/2341

PS 57/2013 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll saksnr. 57/2013  i Eldrerådet - 25.11.2013 

Behandling

Leder Olav Johansen fremmet følgende forslag til vedtak:

Innkallinga godkjennes.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Innkallinga godkjennes.



PS 58/2013 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll saksnr. 58/2013  i Eldrerådet - 25.11.2013 

Behandling

Gerd Åse Dervo fremmet følgende forslag:

Sak 63/2013 deles i to:

- Tjenestetilbudet ved institusjoner – verdighet i eldre- og demens omsorgen

Behandles som egen sak, og at 

- Avviksmeldinger behandles for seg som sak 66/2013

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Sak 63/2013 Tjenestetilbudet ved institusjoner – verdighet i eldre- og demens omsorgen dels i to 
der Avviksmeldinger behandles som egen sak – sak 66/2013.

PS 59/2013 Godkjenning av protokoll fra møtet den 22.10.2013 og 11.11.2013

Saksprotokoll saksnr.  59/2013  i Eldrerådet - 25.11.2013 

Behandling

Leder Olav Johansen fremmet følgende forslag:

Protokollene av 22.10.2013 og 12.11.2013 godkjennes.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Protokollene av 22.10.2013 og 12.11.2013 godkjennes.



PS 60/2013 Kommunetesten 2013

Saksprotokoll saksnr. 60/2013  i Eldrerådet - 25.11.2013

Behandling

Testen ble gjennomgått.

Votering

Vedtak

PS 61/2013 Den internasjonale eldredagen 2013 - evaluering

Saksprotokoll saksnr. 61/2013   i Eldrerådet - 25.11.2013 

Behandling

Leder Olav Johansen fremmet følgende forslag:

Eldrerådet foreslår at man for fremtiden forsøker å endre opplegget for eldredagen på en slik 
måte at det bl.a. blir plass til forskjellige temabaserte foredrag, underholdning m.v.
Detaljene diskuteres før sommeren 2014,

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Eldrerådet foreslår at man for fremtiden forsøker å endre opplegget for eldredagen på en slik 
måte at det bl.a. blir plass til forskjellige temabaserte foredrag, underholdning m.v.
Detaljene diskuteres før sommeren 2014,



PS 62/2013 Den kulturelle spaserstokken - forslag til arrangement

Saksprotokoll saksnr. 62/2013  i Eldrerådet - 25.11.2013 

Behandling

Kulturrådgiver Britt Hjørdis Somby-Solaas orienterte.

Saken behandles videre i neste eldrerådsmøte.

Votering

Vedtak

PS 63/2013 Tjenestetilbudet ved institusjoner - verdighet i eldre- og 
demensomsorgen

Saksprotokoll saksnr.  63/2013 i Eldrerådet - 25.11.2013 

Behandling

Gerd Åse Dervo fremmet følgende forslag til vedtak:

A) Tana eldreråd ser meget alvorlig på den informasjonen som kommer fram i brev av 
01.11.2013 fra 5 pårørende vedrørende bemanningssituasjonen ved Polmak sykehjem.  
Brevet beskriver forhold som ingen ønsker å oppleve verken for seg selv eller andre.  
Tana eldreråd som kun er et rådgivende organ, forutsetter at de politiske organer som 
fatter vedtak på dette området tar fatt i situasjonen.
Det må blant annet innebære at bemanningen både i nåværende og fremtidige 
helseinstitusjoner i Tana blir slik at vi slipper slike tilstander som beskrives i brev av 
01.11.2013.

B) Tana eldreråd er uenig i at brevet er unntatt offentlighet.
Alle de 5 som har undertegnet brevet ønsker at brevet skal være åpent.  Unntaket fra 
offentlighet bryter med prinsippet som ble fremholdt blant annet under årets TV-aksjon 
om åpenhet i demensomsorgen.

Votering

Enstemmig vedtatt.



Vedtak
A) Tana eldreråd ser meget alvorlig på den informasjonen som kommer fram i brev av 

01.11.2013 fra 5 pårørende vedrørende bemanningssituasjonen ved Polmak sykehjem.  
Brevet beskriver forhold som ingen ønsker å oppleve verken for seg selv eller andre.  
Tana eldreråd som kun er et rådgivende organ, forutsetter at de politiske organer som 
fatter vedtak på dette området tar fatt i situasjonen.
Det må blant annet innebære at bemanningen både i nåværende og fremtidige 
helseinstitusjoner i Tana blir slik at vi slipper slike tilstander som beskrives i brev av 
01.11.2013.

B) Tana eldreråd er uenig i at brevet er unntatt offentlighet.
Alle de 5 som har undertegnet brevet ønsker at brevet skal være åpent.  Unntaket fra 
offentlighet bryter med prinsippet som ble fremholdt blant annet under årets TV-aksjon 
om åpenhet i demensomsorgen.

PS 64/2013 Budsjett for 2014

Saksprotokoll saksnr.  64/2013 i Eldrerådet - 25.11.2013 

Behandling

Gerd Åse Dervo fremmet følgende forslag:

Eldrerådet mener følgende bør prioriteres;

a) Styrke bemanningen ved helseinstitusjonene
b) Frivilligsentral
c) Forebyggende helsetiltak for eldre

Budsjettet for eldrerådet bør holdes på samme nivå som inneværende år.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Eldrerådet mener følgende bør prioriteres;

a) Styrke bemanningen ved helseinstitusjonene
b) Frivilligsentral
c) Forebyggende helsetiltak for eldre

Budsjettet for eldrerådet bør holdes på samme nivå som inneværende år.



PS 65/2013 Referatsaker / Orienteringer - Eldrerådet

Saksprotokoll saksnr. 65/2013  i Eldrerådet - 25.11.2013 

Behandling

Det ble gitt orientering om status i arbeidet med Frivilligsentral.

Johanne Løvoll Smette fremmet følgende forslag under orientering om Frivilligsentral:

Eldrerådet ber om at det gjøres fortgang i arbeidet med opprettelse av Frivilligsentral.
Vi mener at en Frivilligsentral vil ha mange positive ringvirkninger for Tana kommune.

Følgende saker ble referert:

RS 6/2013 Tilbakemeldig vedr Den internasjonale eldredagen

RS 7/2013 FW: Čoahkkingirji Sámedikki vuorrasiidráđis / møtebok 
Sametingets eldreråd

RS 8/2013 Handlinsplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2014 -
Kommunestyrets vedtak

Votering

Vedtak

Orienteringen/Refratene tas til orientering

RS 6/2013 Tilbakemeldig vedr Den internasjonale eldredagen

RS 7/2013 FW: Čoahkkingirji Sámedikki vuorrasiidráđis / møtebok 
Sametingets eldreråd

PS 66/2013 Avviksmeldinger

Saksprotokoll saksnr.  66/2013 i Eldrerådet - 25.11.2013 

Behandling

Gerd Åse Dervo fremmet følgende forslag til vedtak:



Tana eldreråd har tidligere i høst bedt om å få en oversikt over avviksmeldinger for siste år fra 
institusjoner i kommunen der det bor eldre brukere.
Slik oversikt er ikke kommet til eldrerådet.
Vi ønsker nå å bli informert om hva årsaken til uteblivelsen skyldes.  Finnes det ikke 
avviksmeldinger, eller ønsker man ikke at eldrerådet skal få en slik oversikt?

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Tana eldreråd har tidligere i høst bedt om å få en oversikt over avviksmeldinger for siste år fra 
institusjoner i kommunen der det bor eldre brukere.
Slik oversikt er ikke kommet til eldrerådet.
Vi ønsker nå å bli informert om hva årsaken til uteblivelsen skyldes.  Finnes det ikke 
avviksmeldinger, eller ønsker man ikke at eldrerådet skal få en slik oversikt?

RS 8/2013 Handlinsplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2014 -
Kommunestyrets vedtak


