
Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling

Utvalg: Eldrerådet
Møtested: Galleri Martin, Miljøbygget
Dato: 21.01.2014
Tidspunkt: 10:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post til  
postmottak@tana.kommune.no.   Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Tana, 15. januar 2014

Olav Johansen
Leder
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Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 1/2014 Godkjenning av innkalling
PS 2/2014 Godkjenning av saksliste

PS 3/2014 Godkjenning av protokoll fra møtet den 10.12.2013
PS 4/2014 Møteplan 2014 - Eldrerådet 2013/2607

PS 5/2014 Avviksmeldinger i institusjon 2013/2401
PS 6/2014 Den kulturelle spaserstokken 2013/51

PS 7/2014 Referatsaker/Orienteringer
RS 1/2014 Bemanningssituasjonen ved Polmak sykehjem -

informasjon til Tana eldreråd
2013/2531

RS 2/2014 Avslag på søknad om tilskudd til "Videreutvikle 
ambulerende dagaktivitet for hjemmeboende eldre og 
videreutvikle aktiviteter på det tradisjonelle dagsenter" 
under tilskuddsordningen Aktivitet eldre- og 
seniorsentra

2013/2653
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PS 1/2014 Godkjenning av innkalling

PS 2/2014 Godkjenning av saksliste

PS 3/2014 Godkjenning av protokoll fra møtet den 10.12.2013



Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2013/2607-9

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Eldrerådet 4/2014 21.01.2014

Møteplan 2014 - Eldrerådet

Rådmannens forslag til vedtak
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Saksopplysninger
Vedlagt følger møteplan for møter i øvrige kommunale organer. Med utgangpunkt i denne 
drøfter eldrerådet saken.

Vurdering
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MØTEPLAN 2014  
 
 

 

Møteplan for formannskapet og kommunestyret 2014: 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Møtestart for alle møtene er kl. 10:00.  

 

 

 

 

Møteplan for Helse- og omsorgsutvalget 2014: 
  

Møtedag/-dato Møtestart kl. 

Mandag 10. februar  kl. 09:00  

Mandag 24. mars  kl. 09:00 

Mandag 26. mai kl. 09:00 

Mandag 15. september kl. 09:00 

Mandag 24. november  kl. 09:00 

 

 

 

 

Møteplan for Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 2014: 
  

Møtedag/-dato Møtestart kl. 

Tirsdag 4. februar kl. 10:00 

Tirsdag 1. april kl. 10:00 

Tirsdag 3. juni  kl. 10:00 

Tirsdag 9. september kl. 10:00 

Tirsdag 4. november kl. 10:00 

 

 

 

 
 
 

Formannskapet Kommunestyret 
Møtedag/-dato Møtedag/-dato 

Torsdag 13. februar Torsdag 27. februar 

Torsdag 27. mars Torsdag 10. april 

Torsdag 8. mai Torsdag 12. juni 

Onsdag 28. mai Torsdag 9. oktober  

Torsdag 21. august Torsdag 13. november 

Torsdag 18. september Torsdag 18. desember 

Torsdag 2. oktober  

Torsdag 6. november  

Torsdag 27. november  
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Møteplan for Oppvekst- og kulturutvalget 2014: 
  

Møtedag/-dato Møtestart kl.  

11. februar 

25. mars 

27. mai 

16. september 

26. oktober 

02. desember 

kl. 10:00 

kl. 10:00 

kl. 10:00 

kl. 10:00 

kl. 10:00 

kl. 10:00 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: H01

Arkivsaksnr: 2013/2401-5

Saksbehandler: Aslaug Iversen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Eldrerådet 5/2014 21.01.2014

Avviksmeldinger i institusjon

Rådmannens forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Saksopplysninger
Eldrerådet har i flere møter, senest 25.11.2013, bedt om en oversikt over avviksmeldinger ved 
institusjonene. Slik oversikt foreligger ikke pr dato.  Eldrerådet bør drøfte hva som kan gjøres 
med dette. 
En mulighet er å stille spørsmål om saken i spørretimen i kommunestyret.

Vurdering
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 243

Arkivsaksnr: 2013/51-17

Saksbehandler: Britt Hjørdis Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Eldrerådet 6/2014 21.01.2014

Den kulturelle spaserstokken

Rådmannens forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Saksopplysninger

Oppvekst- og kulturkomiteen i Tana kommune har behandlet saken i møte 29.10.13 og gjorde 
bl. a. følgende vedtak: OKU oppfordrer Pensjonistforeninga og Eldrerådet om å komme med 
forslag til arrangementer som gir et bedre tilbud for de eldre.

Tana pensjonistforening har i møte 13. januar 2014 gjort følgende vedtak:

 Tana kommune kan ta utgangspunkt i planer som andre kommuner har laget for den 
kulturelle spaserstokken. Vår plan kan inneholde bl.a. følgende:

o Generelt om DKSS og om søknadsprosedyrer
o Lokale målsettinger
o Målgruppe/brukergrupper
o Organisering lokalt
o Oversikt over aktuelle arenaer/lokaler
o Oversikt over eksisterende aktører og aktiviteter for eldre i kommunen
o Oversikt over aktuelle organisasjoner å samarbeide med.
o Oversikt over tiltak for en gitt fremtidig periode.
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 Alta-modellen er tiltalende på den måten at det er Frivilligsentralen som står for 
søknaden til departementet. 
Så er det Frivilligsentralen som deretter holder kontakt med institusjoner og 
pensjonistforeninger om hvor det er aktuelt å holde konserter eller andre kulturelle 
aktiviteter. 
Når behov/ønsker er avklart, finner Frivilligsentralen passende kunstnere som kan 
kjøpes inn. På denne måten er det en instans som har full oversikt over det meste av 
kulturelle aktiviteter knyttet til DKSS.
På denne måten ordnet Frivilligsentralen i Alta med 103 kulturelle tiltak for eldre  i 
2013.

 Dette bør være et svært viktig argument for å få til en Frivilligsentral i Tana. 
 Når frivilligsentralen får disse oppgavene, slipper de enkelte foreningene som har 

sparsomme ressurser, å stå som hovedarrangører, men kan bistå frivilligsentralen etter 
behov.

 Det bør vektlegges å få til andre typer kulturelle arrangementer enn bare konserter. Det 
kan være foredrag om mange temaer, utstillinger, bildefremvisninger, humorinnslag osv.

Vurdering
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Side 11

PS 7/2014 Referatsaker/Orienteringer

RS 1/2014 Bemanningssituasjonen ved Polmak sykehjem - informasjon til Tana

eldreråd

RS 2/2014 Avslag på søknad om tilskudd til "Videreutvikle ambulerende

dagaktivitet for hjemmeboende eldre og videreutvikle aktiviteter på det

tradisjonelle dagsenter" under tilskuddsordningen Aktivitet eldre- og

seniorsentra
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