
 

LAVANGEN KOMMUNE 
LOABÁGA SUOHKAN 

 
 
 

Møteinnkalling 
 
 

Utvalg: Eldreråd 
Møtested: Møterom, servicebygget 
Dato: 18.02.2020  Tid: 10:00 

 
Eventuelt forfall meldes tlf 922 11 415. 
Varamedlem møter etter nærmere innkalling. 
 
 
 
 

Saksliste 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. Arkivkode Tittel  
001/20 19/1756 FE-033 Godkjenning av protokoll  
002/20 19/1756 FE-033 Referatsaker  
003/20 20/124  God og trygg boligsituasjon i 

alderdommen 
 

004/20 19/1389 FA-F07, 
HIST-
16/47 

Bedre tannbehandling og munnhelse for 
eldre 

 

005/20 19/1216 FE-026, TI-
&75, HIST-
09/659 

Opplæring og kursing av eldrerådet  

 
 
 
Alex Norbakken 
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LAVANGEN KOMMUNE 
LOABÁGA SUOHKAN 
 

  

Løpenr.: 19/12733 

Arkivsaknr.: 19/1756 

Saksbehandlar: Evy Hansen 

  Arkiv: FE-033 

 

SAKSFRAMLEGG 

  
 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

001/20 Eldreråd 18.02.2020 

 
 
Godkjenning av protokoll 
 
Rådmannens innstilling: 
Protokoll fra møtet 02.12.19 godkjennes.  
 
Sakens dokumenter: 
Protokoll - Eldreråd  - 02.12.2019 
 
 
 
 
12.12.2019 
 
 
Erling Hanssen  
rådmann  
 Evy Hansen 
 konsulent 
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LAVANGEN KOMMUNE 
LOABÁGA SUOHKAN 
 

  

Løpenr.: 20/641 

Arkivsaknr.: 19/1756 

Saksbehandlar: Evy Hansen 

  Arkiv: FE-033 

 

SAKSFRAMLEGG 

  
 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

002/20 Eldreråd 18.02.2020 

 
 
Referatsaker 
 
Rådmannens innstilling: 
Referatsakene tas til orientering.  
 
Underliggende saker: 
, Invitasjon til Nord-Norges Eldrerådskonferansen 
 
 
, Komfyrvaktkampanjen utsettes 
 
 
, Velferdsteknologi for eldre 
 
 
 
 
 
10.02.2020 
 
 
Erling Hanssen  
rådmann  
 Evy Hansen 
 konsulent 
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LAVANGEN KOMMUNE 
LOABÁGA SUOHKAN 
 

  

Løpenr.: 20/640 

Arkivsaknr.: 20/124 

Saksbehandlar: Evy Hansen 

  Arkiv:  

 

SAKSFRAMLEGG 

  
 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

003/20 Eldreråd 18.02.2020 

 
 
God og trygg boligsituasjon i alderdommen 
 
Rådmannens innstilling: 
 
 
 
Sakens fakta: 
Det er i kommunene en tverrpolitisk enighet om at eldre skal få bo hjemme så lenge som 
mulig – og gjerne hele livet. For å legge til rette for dette, må dagens boligmasse i langt 
større grad tilpasses eldres behov og endringer i funksjonsnivå. Vi kan ikke belage oss på at 
alle vil flytte over i lettstelte leiligheter på ett plan. 
Fra 1. januar 2020 ble det tidligere øremerkede tilskuddet hos Husbanken «Tilskudd til 
tilpasning av bolig» innlemmet i de frie midlene til kommunene. Eldrerådet er svært 
bekymret for at dette vil redusere omfanget av oppgraderinger og tilpasninger av boliger. Vi 
ønsker at kommunene fortsetter å yte tilskudd til tilpasninger av boliger i forebyggende 
øyemed. Eldrerådet vet at det er svært få privatpersoner har kjennskap til dagens 
støtteordninger for hjelpemidler og tilpasning av boliger. Eldrerådet krever at det settes av 
midler til økt informasjonsarbeid for planlegging av egen boligsituasjon, slik at flere blir 
opplyst om eksisterende ordninger og kan ta grep om egen bosituasjon i tide. 
 
Et annet viktig tilskudd som vil bidra til at flere kan bo hjemme, er eks. trappeheis. I dag er 
det mange personer som har soverom, bad o.l. i andre etasje. 
Tilgjengelighet i boligene vil på sikt føre til mindre press på sykehjemsplasser og 
omsorgsboliger, som igjen vil være svært besparende i helsebudsjettet. 
 
Rådmannens vurderinger: 
 
10.02.2020 
 
Erling Hanssen  
rådmann  
 Evy Hansen 
 konsulent 
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LAVANGEN KOMMUNE 
LOABÁGA SUOHKAN 
 

  

Løpenr.: 20/639 

Arkivsaknr.: 19/1389 

Saksbehandlar: Evy Hansen 

  Arkiv: FA-F07, HIST-16/47 

 

SAKSFRAMLEGG 

  
 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

004/20 Eldreråd 18.02.2020 

 
 
Bedre tannbehandling og munnhelse for eldre 
 
Rådmannens innstilling: 
Lavangen eldreråd vil på det sterkeste anmode PRO tjenesten å påse at eldre, både på 
sykehjem og i hjemmesykepleien, får benytte seg av dette gratistilbudet. 
 
 
 
Sakens fakta: 
Med økende alder vil flere eldre ha behov for hjelp til god munn- og tannpleie. Mange eldre 
vil også trenge omfattende tannbehandlinger, men for mange er dette så kostbart at de ikke 
kan prioritere det. Dette kan medføre at sykdom i munnhulen som kan få konsekvenser for 
resten av kroppen. Det er derfor viktig at den daglige munn- og tannpleien til eldre som er 
på sykehjem eller pasienter i hjemmesykepleien blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte. 
Disse  gruppene har rett til gratis tannbehandling etter dagens regelverk, men mange av 
dem får ikke dette tilbudet. 
 
 
Rådmannens vurderinger: 
 
 
 
10.02.2020 
 
 
Erling Hanssen  
rådmann  
 Evy Hansen 
 konsulent 
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LAVANGEN KOMMUNE 
LOABÁGA SUOHKAN 
 

  

Løpenr.: 20/638 

Arkivsaknr.: 19/1216 

Saksbehandlar: Evy Hansen 

  Arkiv: 
FE-026, TI-&75, HIST-
09/659 

 

SAKSFRAMLEGG 

  
 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

005/20 Eldreråd 18.02.2020 

 
 
Opplæring og kursing av eldrerådet 
 
Rådmannens innstilling: 
Saken legges fram uten innstilling 
 
 
Sakens dokumenter: 
Informasjon og opplæring til de nye eldrerådene 
 
Sakens fakta: 
Kommunene er pliktige til å ha eldreråd. Eldrerådsloven er erstattet med § 5-12 i 
Kommuneloven. 
Nye rammebetingelser medfører et økt behov for opplæring. Uten opplæring får ikke rådene 
den innflytelse lovgiver forutsetter og de eldre behøver. 
 
Rådene er derfor prisgitt kommunenes økonomi og administrasjon samt folkevalgtes vilje for 
å få nødvendig opplæring. Det er svært få kommuner som tilbyr opplæring. Mange har 
verken tilbud eller ressurser til å betale for eksterne kurs. 
 
 
Rådmannens vurderinger: 
 
 
 
 
10.02.2020 
 
 
Erling Hanssen  
rådmann  
 Evy Hansen 
 konsulent 
 


