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Sakliste 
 
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  

     
     
 
Innkalling/saksliste 
 
Innkalling/saksliste godkjent med følgende tilleggsaker:   
 
006/20 19/1390 FA-F07, 

HIST-
08/405 

Videre arbeid mot et lykkelig sykehjem 

007/20 20/153 FA-F00, 
HIST-
11/278 

Videre arbeid med å sikre eldre mot 
uttørring og underernæring 

 

001/20 Godkjenning av protokoll 
 
Rådmannens innstilling: 
Protokoll fra møtet 02.12.19 godkjennes.  
 
 
Behandling 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 
 
ELD - 001/20 Vedtak: 
Protokoll fra møtet 02.12.19 godkjennes.  
 

 
 
002/20 Referatsaker 
 
Rådmannens innstilling: 
Referatsakene tas til orientering.  
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Behandling 
 
Eldrerådet foreslo:  
1. Eldrerådet har for tiden ikke nok økonomiske midler til å kunne delta på “Nord-Norges 
eldrerådskonferanse” 26-27 mai, i Kirkenes.  
2. Eldrerådet krever at kommunen organiserer og får på plass en representant fra Eldrerådet 
for arbeidet med velferdsteknologi. 
 
Rådmannens innstilling og eldrerådets forslag enstemmig vedtatt.  
 
ELD - 002/20 Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering.  
1. Eldrerådet har for tiden ikke nok økonomiske midler til å kunne delta på “Nord-Norges 
eldrerådskonferanse” 26-27 mai, i Kirkenes.  
2. Eldrerådet krever at kommunen organiserer og får på plass en representant fra Eldrerådet 
for arbeidet med velferdsteknologi. 
 
 

 
 
003/20 God og trygg boligsituasjon i alderdommen 
 
Rådmannens innstilling: 
 
 
 
 
Behandling 
, foreslått av ,  
Diskusjon av eldrerådet: 
Kommunen bør være mer aktiv med å få ut informasjon til eldre beboere.  
Rømningsveier i eldreboliger bør sjekkes jevnlig, slik at disse ikke blir blokkert av evt. 
gjenstander. Etter at saken tidligere ble tatt opp av eldrerådet, har det blitt observert at 
‘teknisk etat’ har gjort en god jobb med å holde rømningsveier fri for snø.  
Forslag fra eldrerådet:  
Eldrerådet anmoder ergoterapeut om å ta en aktiv rolle i forbindelse med å få ut 
informasjon spesielt til eldre, ved for eksempel å lage et skjema som de eldre kan fylle ut 
ang. ting de har behov for å få utført og ting (tilpasninger) de trenger hjelp til. Denne 
informasjon om tilrettelegging bør også gå til hjemmeboende eldre. Den bør også inkludere 
informasjon om hvilke hjelpemidler som krever legeerklæring. Dette vil være med på å 
forenkle prosessen med å oppnå tilstrekkelig hjelp, slik at eldre kan bo hjemme så lenge som 
mulig. Dette vil kanskje føre til mindre press på sykehjemsplasser og omsorgsboliger.  
 
 
Eldrerådets forslag enstemmig vedtatt 
 
ELD - 003/20 Vedtak: 
Eldrerådet anmoder ergoterapeut om å ta en aktiv rolle i forbindelse med å få ut 
informasjon spesielt til eldre, ved for eksempel å lage et skjema som de eldre kan fylle ut 
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ang. ting de har behov for å få utført og ting (tilpasninger) de trenger hjelp til. Denne 
informasjon om tilrettelegging bør også gå til hjemmeboende eldre. Den bør også inkludere 
informasjon om hvilke hjelpemidler som krever legeerklæring. Dette vil være med på å 
forenkle prosessen med å oppnå tilstrekkelig hjelp, slik at eldre kan bo hjemme så lenge som 
mulig. Dette vil kanskje føre til mindre press på sykehjemsplasser og omsorgsboliger.  
 

 
 
004/20 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. 
 
 
 
 
 
Behandling 
, foreslått av ,  
Forslag fra eldrerådet: 
 Saken har tidligere blitt behandlet som: Sak 04/19 “Hårpleie og tannbehandling hos eldre” 
med Vedtak: Saken følges opp. «Eldrerådet velger denne gang å fokusere på tannpleie og 
tannhelse. Eldre har krav på gratis tannbehandling. Eldrerådet er kjent med at 
Lavangsheimen får årlig besøk av en personer fra tannhelsetjenesten som etterser 
tannhelsen til beboerne. Hvis dette er en ordning som fungerer, så ser Eldrerådet svært 
positiv på det.  
Imidlertid savner Eldrerådet tilbakemelding fra PRO leder på ulike henvendelser angående 
Lavangsheimen.  
 
Tilleggsforslaget til eldrerådet enstemmig vedtatt 
 
ELD - 004/20 Vedtak: 
Saken har tidligere blitt behandlet som: Sak 04/19 “Hårpleie og tannbehandling hos eldre” 
med Vedtak: Saken følges opp. «Eldrerådet velger denne gang å fokusere på tannpleie og 
tannhelse. Eldre har krav på gratis tannbehandling. Eldrerådet er kjent med at 
Lavangsheimen får årlig besøk av en personer fra tannhelsetjenesten som etterser 
tannhelsen til beboerne. Hvis dette er en ordning som fungerer, så ser Eldrerådet svært 
positiv på det.  
 
Imidlertid savner Eldrerådet tilbakemelding fra PRO leder på ulike henvendelser angående 
Lavangsheimen.  
 

 
 
005/20 Opplæring og kursing av eldrerådet 
 
Rådmannens innstilling: 
Saken legges fram uten innstilling 
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Behandling 
, foreslått av ,  
Eldrerådet foreslo: Eldrerådet ber om at kommunen er sitt ansvar bevisst, og sørger for at 
eldrerådets representanter får den nødvendige opplæringen de har krav på. Dette må skje 
tidlig i valgperioden.  
 
 
Eldrerådets innstilling enstemmig vedtatt 
 
ELD - 005/20 Vedtak: 
Eldrerådet ber om at kommunen er sitt ansvar bevisst, og sørger for at eldrerådets 
representanter får den nødvendige opplæringen de har krav på. Dette må skje tidlig i 
valgperioden.  
 
 

 
 
006/20 Videre arbeid mot et lykkelig sykehjem 
 
Rådmannens innstilling: 
Saken legges fram uten innstilling til vedtak. 
 
 
      
 
Behandling 
, foreslått av ,  
Eldrerådet foreslo: Alex Norbakken skal utforme et brev som ytrer et ønske om et møte med 
ledelsen ved Lavangsheimen ved PRO leder samt avdelingslederne. Mottaker av dette brevet 
til PRO-sjef sendes med kopi til Rådmann og Ordfører. Samtidig etterlyses det en orientering 
fra ordfører om Arbeiderpartiets lovnad om en “aktivitør” på Lavangsheimen. Hvor står 
denne saken i dag?   
 
 
Eldrerådets forslag enstemmig vedtatt 
 
ELD - 006/20 Vedtak: 
Alex Norbakken skal utforme et brev som ytrer et ønske om et møte med ledelsen ved 
Lavangsheimen ved PRO leder samt avdelingslederne. Mottaker av dette brevet til PRO-sjef 
sendes med kopi til Rådmann og Ordfører. Samtidig etterlyses det en orientering fra 
ordfører om Arbeiderpartiets lovnad om en “aktivitør” på Lavangsheimen. Hvor står denne 
saken i dag?   
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007/20 Videre arbeid med å sikre eldre mot uttørring og underernæring 
 
Rådmannens innstilling: 
Saken legges fram uten innstilling til vedtak 
 
 
      
 
Behandling 
, foreslått av ,  
Eldrerådets forslag: Eldrerådet har fått signaler om at ved mye skifte av turnus, kan det 
medføre at eldre får i seg forlite væske og mat. Eldrerådet ber om at det kommer på plass et 
system som sikrer at slikt ikke skjer. Dersom det er behov for informasjon foreslår en å 
involvere legekontoret i saken. Dette er et tema som også kan tas opp på møtet med PRO 
avdelingen.  
“Brukerråd”, blir en sak som tas opp på neste eldrerådsmøte. Johan Lyngstad skal sjekke opp 
dette, og finne informasjon om brukerrådets rolle og funksjon.  
 
Eldrerådets innstilling enstemmig vedtatt 
 
ELD - 007/20 Vedtak: 
Eldrerådet har fått signaler om at ved mye skifte av turnus, kan det medføre at eldre får i seg 
forlite væske og mat. Eldrerådet ber om at det kommer på plass et system som sikrer at slikt 
ikke skjer. Dersom det er behov for informasjon foreslår en å involvere legekontoret i saken. 
Dette er et tema som også kan tas opp på møtet med PRO avdelingen.  
“Brukerråd”, blir en sak som tas opp på neste eldrerådsmøte. Johan Lyngstad skal sjekke opp 
dette, og finne informasjon om brukerrådets rolle og funksjon.  
 
 

 
 
Ørjan Skavholm 
ref 


