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Møtenotater: 
PRO-leder Norunn Johansen deltok på sak 3/22 i tillegg orienterte hun om: 
 
· 16 plasser på Lavangsheimen.  
· 4 plasser mindre.  
· Styrking av hjemmetjenesten, hvor målet er at de eldre skal få bo hjemme så lenge 

som mulig.   
· Forskyve stillinger fra inne på Lavangsheimen til hjemmetjenesten.   
· Plass til korttidsbeboere  
· Lavangen har pr. Dags dato 2-4 ledige eldreboliger.  
· Det er kommunens ansvar å sørge for at alle får de helsetjenestene de har behov for. 

Derfor skal man kunne føle seg trygg på å bli ivaretatt, selv om antallet med slike 
behov skulle overstige antall plasser på Lavangsheimen.   

· Lavangsheimen har fått heldigitale varslingssystemer. Men dette er helt nytt og ikke 
skikkelig innarbeidet i rutinene enda.   
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· Prosjekt “Nattugla”, et fellesprosjekt mellom Gratangen, Lavangen og Salangen. Hvor 
det via kamera er mulighet for å sjekke brukere om natta.   

· I følge “Ambia”-rapporten er det ikke bærekraftig å drifte slik som det gjøres i dag, 
over lengre tid.   

· Fremtidig drift forutsetter økt involvering av pårørende.   
 
I tillegg orientering om komfyrvakter: 
· Ved behov søkes det hjelpemiddelsentralen om dette.   
· Bygg tilhører teknisk etat.   
· Komfyrvakter følger beboere og IKKE boliger pr. Dags dato.   

Eldrerådet anmodet at brannvernsystem og komfyrvakter bør tas med i rapporten fra 
“Amiba”. 
 
Norunn Johansen informerer videre om et prøveprosjekt, “Forebyggende hjemmebesøk”, 
hvor idéen er å avlegge hjemmebesøk hos alle som fyller 75 år, for å kartlegge behovet for 
hjelpemidler og lignende.  Eldrerådet er positivt innstilt til en slik ordning.   
 

Sakliste 

 
Saksnr. Arkivsaksnr. Arkivkode Tittel  
001/22 21/550 FE-033 Godkjenning av protokoll  
002/22 21/550 FE-033 Referatsaker  
003/22 22/23  Språkmessige utfordringer i PRO-

avdelingen 
 

004/22 22/22 FA-F12 Teleslynge i Lavangen kirke  
005/22 21/511 FA-C09 Hvordan engasjere og aktivere seniorene 

til frivilligheten? 
 

 
 
 

001/22 Godkjenning av protokoll 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Protokoll fra møtene 15.10.2021 og 14.12.2021 godkjennes.  
 
 
 
Behandling 
Eldrerådet foreslo: Protokoll fra møtene 15.10.2021 og 14.12.2021 godkjennes.  
Enstemmig vedtatt 
 
 
ELD - 001/22 Vedtak: 
Protokoll fra møtene 15.10.2021 og 14.12.2021 godkjennes.  
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002/22 Referatsaker 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Referatsakene tas til orientering.  
 
Behandling 
Eldrerådet foreslo: Referatsakene tas til orientering.  
 
Enstemmig vedtatt 
 
ELD - 002/22 Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering.  
 

 
 
003/22 Språkmessige utfordringer i PRO-avdelingen 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
 
 
 
 
Behandling 
PRO-leder Norunn Johansen ser ikke at det er noen større språkmessige utfordringer på 
Lavangsheimen.  
Eldrerådet tar PRO- leder Norunn Johansens informasjon til orientering.  Enstemmig vedtatt 
 
 
ELD - 003/22 Vedtak: 
Saken tas til orientering 
 

 
 
004/22 Teleslynge i Lavangen kirke 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
 
 
 
 
Behandling 
Leder Alex Norbakken forfatter et brev til Lavangen menighetsråd om teleslynge. Enstemmig 
vedtatt 
 
ELD - 004/22 Vedtak: 
Leder Alex Norbakken forfatter et brev til Lavangen menighetsråd om teleslynge 
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005/22 Hvordan engasjere og aktivere seniorene til frivilligheten? 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
 
 
 
Behandling 
Medlemmene i Lavangen eldreråd har ikke mulighet til å delta på digital Delingskonferanse i 
år. Enstemmig vedtatt.  
 
ELD - 005/22 Vedtak: 
Medlemmene i Lavangen eldreråd har ikke mulighet til å delta på digital Delingskonferanse i 
år.  
 

 
 
Ørjan Skavholm 
Ref. 


