
 

LOABÁGA SUOHKAN 
LAVANGEN KOMMUNE 

 
 
 

Møteinnkalling 
 
 

Utvalg: Eldreråd 
Møtested: Erlingstua, Lauvhallen 
Dato: 16.11.2020  Tid: 10:00 

 
Eventuelt forfall meldes i «meld fravær» eller ring tlf 922 11 415. 
Varamedlem møter etter nærmere innkalling. 
 
Kommunedirektør Erling Hanssen , økonomisjef Bjørn Helge Aune og 
Ordfører hege Rollmoen kommer å orienterer om de første sakene. 
 
Leder Alex Norbakken orienterer fra møte på Bardufosstun 
 
 
 

Saksliste 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. Arkivkode Tittel  
016/20 20/588 FE-033 Godkjenning av protokoll  
017/20 20/588 FE-033 Referatsaker  
018/20 20/500 FA-D35 Elveparken aktivitetsområde-  
019/20 20/534 FE-151 Budsjett 2021 - Økoniomiplan 2021-2024  
020/20 20/124 FA-H49 Strømbrudd for hjemmeboende eldre  
021/20 19/1648 FE-033, 

HIST-
15/359 

Organisering av eldrerådet  

022/20 19/1579 FE-210, 
HIST-
11/198 

Årsmelding 2020  

 
 
 
Alex Norbakken 
Leder 
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LOABÁGA SUOHKAN 
LAVANGEN KOMMUNE 
 

  

Løpenr.: 20/4253 

Arkivsaknr.: 20/588 

Saksbehandler: Anne Strømmesen 

  Arkiv: FE-033 

 

SAKSFRAMLEGG 

  
 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

016/20 Eldreråd 16.11.2020 

 
 
Godkjenning av protokoll 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Protokoll fra møtet 22.09.20 godkjennes.  
 
Sakens dokumenter: 
Protokoll - Eldreråd  - 22.09.2020 
 
 
 
 
02.11.2020 
 
 
Erling Hanssen  
kommunedirektør  
 Anne Strømmesen 
 biblioteksjef/rådgiver 
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LOABÁGA SUOHKAN 
LAVANGEN KOMMUNE 
 

  

Løpenr.: 20/4340 

Arkivsaknr.: 20/588 

Saksbehandler: Evy Hansen 

  Arkiv: FE-033 

 

SAKSFRAMLEGG 

  
 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

017/20 Eldreråd 16.11.2020 

 
 
Referatsaker 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Referatsakene tas til orientering.  
 
Underliggende saker: 
, Melding om vedtak - belysning ved eldreboligene - Bakkan 
 
 
 
 
 
05.11.2020 
 
 
Erling Hanssen  
kommunedirektør  
 Evy Hansen 
 konsulent 
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LOABÁGA SUOHKAN 
LAVANGEN KOMMUNE 
 

  

Løpenr.: 20/4318 

Arkivsaknr.: 20/500 

Saksbehandler: Anne Strømmesen 

  Arkiv: FA-D35 

 

SAKSFRAMLEGG 

  
 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

018/20 Eldreråd 16.11.2020 

 Råd for personer med funksjonsnedsettelse  

 
 
Elveparken aktivitetsområde- 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
 
 
 
Sakens dokumenter: 
SKISSE ELVEPARKEN 
 
Sakens fakta: 
Med bakgrunn i levekårsutvalgets vedtak tidligere i høst er det satt i gnag et arbeid med å 
planleggeoppgradering av Elveparken til et attraktivt aktivitetsområde og sentrumsområde. 
En skisse er lagt av firma Erlikpluss i Gratangen.  
 
Rådet inviteres til gi sine råd og innspill.  
 
 
 
Kommunedirektørens vurderinger: 
 
 
 
 
05.11.2020 
 
 
Erling Hanssen  
kommunedirektør  
 Anne Strømmesen 
 biblioteksjef/rådgiver 
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LOABÁGA SUOHKAN 
LAVANGEN KOMMUNE 
 

  

Løpenr.: 20/4336 

Arkivsaknr.: 20/534 

Saksbehandler: Evy Hansen 

  Arkiv: FE-151 

 

SAKSFRAMLEGG 

  
 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

019/20 Eldreråd 16.11.2020 

 
 
Budsjett 2021 - Økoniomiplan 2021-2024 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
 
 
 
Sakens fakta: 
Saken legges fram for diskusjon 
 
Kommunedirektørens vurderinger: 
 
 
 
 
05.11.2020 
 
 
Erling Hanssen  
kommunedirektør  
 Evy Hansen 
 konsulent 
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LOABÁGA SUOHKAN 
LAVANGEN KOMMUNE 
 

  

Løpenr.: 20/4315 

Arkivsaknr.: 20/124 

Saksbehandler: Evy Hansen 

  Arkiv: FA-H49 

 

SAKSFRAMLEGG 

  
 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

020/20 Eldreråd 16.11.2020 

 
 
Strømbrudd for hjemmeboende eldre 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
 
 
 
Sakens fakta: 
Ved flere hendelser der strømmen forsvinner og blir lenge borte, har hjemmeboende eldre 
med omsorgsbehov vist seg å bli en utfordring for kommunen og den kommunale 
hjemmetjenesten. Denne utfordringen kan bli større i årene som kommer i takt med at 
samfunnet vil bestå av en stadig større andel eldre, at flere av disse blir hjemmeboende, og 
at omsorgen for denne gruppen blir mer avhengig av velferdsteknologi og annet utstyr som 
krever at strømforsyningen fungerer.  
Mye er basert på enkeltpersoner og deres lokalkunnskap. Digitale løsninger blir viktigere. 
Disse er avhengige av mobilnett, som forsvinner etter noen timer uten strøm.  
 
Hvordan kan vi ivareta og styrke sikkerheten til hjemmeboende eldre ved et langvarig 
strømbrudd?  
 
Saken legges fram for diskusjon 
Kommunedirektørens vurderinger: 
 
 
 
05.11.2020 
 
Erling Hanssen  
kommunedirektør  
 Evy Hansen 
 konsulent 
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LOABÁGA SUOHKAN 
LAVANGEN KOMMUNE 
 

  

Løpenr.: 20/4313 

Arkivsaknr.: 19/1648 

Saksbehandler: Evy Hansen 

  Arkiv: FE-033, HIST-15/359 

 

SAKSFRAMLEGG 

  
 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

021/20 Eldreråd 16.11.2020 

 
 
Organisering av eldrerådet 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
      
 
Sakens fakta: 
I ny kommunelov er det innført plikt for kommuner og fylkeskommuner til å opprette 
eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd (eller annet 
medvirkningsorgan for ungdom). En rekke av bestemmelsene i ny kommunelov gjelder for 
medvirkningsrådene. Det er også gitt en ny forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd 
for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om 
medvirkningsordninger). 
 
Medlemmene av eldrerådet regnes som folkevalgte etter ny kommunelov, på linje med 
andre som sitter i folkevalgte organer. Medlemmene av rådet har dermed samme 
rettigheter og plikter som andre folkevalgte. Eldrerådet er definert som andre kommunale 
organer i kommuneloven. Samme regler gjelder for andre kommunale organer som for 
folkevalgte organer. Det betyr at flere av bestemmelsene i ny kommunelov som gjelder for 
folkevalgte organer også gjelder for eldrerådene. 
 

Kommunestyret har mulighet til å gi eldrerådsmedlemmer møte- og talerett i 
kommunestyremøter, og møter i andre folkevalgte organer. Talerett kan, som et eksempel, 
brukes til å presentere rådets årsmelding for kommunestyret. Eldrerådet kan for eksempel 
orientere om saker som det har fått gjennomslag for og saker som fortsatt står uløst, hvor 
det er behov for videre arbeid for å finne gode løsninger. 
I noen kommuner kan for eksempel mye av saksbehandling skje i utvalg. For 
eldrerådsmedlemmene kan det derfor være mer hensiktsmessig å anmode om å få møte- og 
talerett i disse organene enn i kommunestyret 
 
 
Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med 
funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om medvirkningsordninger) (Lovdata) 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-17-727
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-17-727
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§ 2.Oppgaver 

Eldrerådet, rådet for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsrådet eller et annet 
medvirkningsorgan for ungdom er rådgivende organer for kommunen og fylkeskommunen. 

Rådene har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder henholdsvis eldre, personer med 
funksjonsnedsettelse og ungdom. Slike saker skal kommunestyret, fylkestinget eller andre 
folkevalgte organer forelegge for rådene. 

Kommunestyret og fylkestinget skal etablere rutiner som sikrer at rådene mottar sakene på 
et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen, at uttalelsene fra rådene har mulighet til å påvirke 
utfallet av saken. Rådene kan også ta opp saker på eget initiativ. Uttalelsene skal følge 
saksdokumentene til det kommunale eller fylkeskommunale organet som avgjør saken 
endelig. 

Rådene skal ikke behandle saker som gjelder avgjørelser overfor enkeltpersoner. 
Kommunestyret og fylkestinget kan gi rådene myndighet til å fordele bevilgninger. 

Rådene skal hvert år utarbeide hver sin årsmelding som skal legges frem for kommunestyret 
eller fylkestinget. 

Kommunestyret og fylkestinget kan gi medlemmer av rådene møte- og talerett i folkevalgte 
organer. 

 

Saken legges fram for diskusjon 
 
 
Kommunedirektørens vurderinger: 
 
 
 
 
05.11.2020 
 
 
Erling Hanssen  
kommunedirektør  
 Evy Hansen 
 konsulent 
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LOABÁGA SUOHKAN 
LAVANGEN KOMMUNE 
 

  

Løpenr.: 20/4312 

Arkivsaknr.: 19/1579 

Saksbehandler: Evy Hansen 

  Arkiv: FE-210, HIST-11/198 

 

SAKSFRAMLEGG 

  
 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

022/20 Eldreråd 16.11.2020 

 
 
Årsmelding 2020 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
 
 
 
Sakens fakta: 
Forslag på årsmelding 2020 legges fram på møtet 
 
Kommunedirektørens vurderinger: 
 
 
 
 
05.11.2020 
 
 
Erling Hanssen  
kommunedirektør  
 Evy Hansen 
 konsulent 
 


