
Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll

Utvalg: Eldrerådet
Møtested: Galleri Martin Miljøbygget
Dato: 21.01.2014
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
Kjell Nilssen Ass.rådmann
Anu Saari
Aslaug Iversen

Omsorgsleder
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 1/2014 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

PS 8/2014 Folkehelse i Tana 2013 -2016 - Eldrerådets uttalelse 2014/159
PS 9/2014 Frivilligsentral 2012/2759

PS 1/2014 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll saksnr. 1/2014  i Eldrerådet - 21.01.2014 

Behandling

Leder Olav Johansen fremmet følgende forslag:

Innkallinga godkjennes.

Votering

Enstemmig vedtatt.



Vedtak
Innkallinga godkjennes.

PS 2/2014 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll saksnr. 2/2014 i Eldrerådet - 21.01.2014 

Behandling

Leder Olav Johansen fremmet følgende forslag:

Sakslista godkjennes med følgende tilleggssaker:

 Folkehelse i Tana 2013-2016 – Kunnskapsgrunnlaget, behandles som sak 8/2014.
 Frivilligsentral, behandles som sak 9/2014

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Sakslista godkjennes med følgende tilleggssaker:

 Folkehelse i Tana 2013-2016 – Kunnskapsgrunnlaget, behandles som sak 8/2014.
 Frivilligsentral, behandles som sak 9/2014

PS 3/2014 Godkjenning av protokoll fra møtet den 10.12.2013

Saksprotokoll saksnr. 3/2014  i Eldrerådet - 21.01.2014 

Behandling

Leder Olav Johansen fremmet følgende forslag:

Protokoll av 10.12.2013 godkjennes.

Votering

Enstemmig vedtatt.



Vedtak
Protokoll av 10.12.2013 godkjennes.

PS 4/2014 Møteplan 2014 - Eldrerådet

Saksprotokoll saksnr. 4/2014  i Eldrerådet - 21.01.2014 

Behandling

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

Det avholdes møter på følgende datoer:

11. mars
29. april
17. juni

Kl. 10.00.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Det avholdes møter på følgende datoer:

11. mars
29. april
17. juni

Kl. 10.00.

PS 5/2014 Avviksmeldinger i institusjon

Saksprotokoll saksnr. 5/2014  i Eldrerådet - 21.01.2014 

Behandling

Assisterende rådmann Kjell Nilssen og omsorgsleder Anu Sari orienterte om 
avviksmeldinger/hendelser.

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



Eldrerådet er tilfreds med at administrasjonen vil legge frem avviksmeldinger to ganger pr. år, 
første gang i februar 2014 for siste 6 måneder.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Eldrerådet er tilfreds med at administrasjonen vil legge frem avviksmeldinger to ganger pr. år, 
første gang i februar 2014 for siste 6 måneder.

PS 6/2014 Den kulturelle spaserstokken

Saksprotokoll saksnr. 6/2014  i Eldrerådet - 21.01.2014 

Behandling

Leder Olav Johansen fremmet følgende forslag:

Eldrerådet tiltrer vedtaket fra Tana Pensjonistforening med følgende tillegg:

En frivilligsentral vil også kunne lage halvårsplaner f.eks slik Hammerfest kommune gjør.

Pensjonistforeningen vedtak lyder som følger;

 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.

 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.

Votering

Enstemmig vedtatt.

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.

 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.



En frivilligsentral vil også kunne lage halvårsplaner f.eks slik Hammerfest kommune gjør.

PS 7/2014 Referatsaker/Orienteringer

Saksprotokoll saksnr. 7/2014  i Eldrerådet - 21.01.2014 

Behandling

Følgende saker ble referert:

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 seniorsentral

Votering

Vedtak

Referatsakene tas til etterretning.

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

PS 8/2014 Folkehelse i Tana 2013 -2016 - Eldrerådets uttalelse

Saksprotokoll saksnr. 8/2014  i Eldrerådet - 21.01.2014 

Behandling
Eldreådet gikk igjennom planen.

Saken ble drøftet.

Votering



Vedtak

PS 9/2014 Frivilligsentral

Saksprotokoll saksnr. 9/2014  i Eldrerådet - 21.01.2014 

Behandling

Leder Olav Johansen fremmet følgende forslag:

Eldrerådet er svært bekymret for at arbeidet med opprettelse av frivilligsentral har stoppet opp. 
Arbeidet må tas opp straks slik at det blir mulig å opprette frivilligsentral fra 2015.  
Søknadsfristen er 30. juni 2014.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Eldrerådet er svært bekymret for at arbeidet med opprettelse av frivilligsentral har stoppet opp. 
Arbeidet må tas opp straks slik at det blir mulig å opprette frivilligsentral fra 2015.  
Søknadsfristen er 30. juni 2014.


