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Sakliste 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. Arkivkode Tittel  
008/19 19/1578 FE-033 Godkjenning av protokoll  
009/19 19/1578 FE-033 Referatsaker  
010/19 19/1579 FE-210, 

HIST-
11/198 

Årsmelding eldrerådet  

011/19 19/1579 FE-210, 
HIST-
11/198 

Plan for oppfølging av de mange tiltak for 
eldrerådet har tatt opp 

 

 
 
 

008/19 Godkjenning av protokoll 
 
Rådmannens innstilling: 
Protokoll fra møtet 08.05.19 godkjennes.  
 
 
Behandling 
Enstemmig vedtatt 
 
ELD - 008/19 Vedtak: 
Protokoll fra møtet 08.05.19 godkjennes.  
 

 
 
009/19 Referatsaker 
 
Rådmannens innstilling: 
Referatsakene tas til orientering.  
 
 
Behandling 
Enstemmig vedtatt 
 
ELD - 009/19 Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering.  
 

 
 
010/19 Årsmelding eldrerådet 
 
Rådmannens innstilling: 
Saken legges fram uten innstilling 
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Behandling 
Forslag fra eldrerådet: Denne meldingen med oversikt over de tiltakene som rådet er mest 
opptatt av å få til, sendes som orientering til politisk ledelse og rådmann, til Lavangsheimen 
og Teknisk etat, samt Lavangen menighetsråd.   
Forslaget enstemmig vedtatt.   
 
ELD - 010/19 Vedtak: 
Denne meldingen med oversikt over de tiltakene som rådet er mest opptatt av å få til, 
sendes som orientering til politisk ledelse og rådmann, til Lavangsheimen og Teknisk etat, 
samt Lavangen menighetsråd.   
 

 
 
011/19 Plan for oppfølging av de mange tiltak for eldrerådet har tatt opp 
 
Rådmannens innstilling: 
Saken legges fram uten innstilling 
 
 
 
Behandling 
Eldrerådet foreslo:  
Eldrerådet merker seg at de fleste sakene knyttet til samarbeid med Lavangsheimen og 
teknisk etat ikke er kommet i gang på grunn av manglende respons fra disse 
etatene/avdelingene, på forslagene fra eldrerådet. Eldrerådet mener disse forslagene er 
velbegrunnede og vil gjøre situasjonen bedre for de eldre. Dette for de som enda ikke har 
direkte behov for omsorgstjenester fra kommunen, i tillegg til de som deltar i kommunens 
hjemmehjelpsordning samt de som bor i kommunale omsorgsboliger eller på 
Lavangsheimen.  Men vi er også klar over at det likevel kan være vår framgangsmåte i 
arbeidet med å fremme våre idéer og forslag som ikke har vært god nok. Vi ønsker derfor å 
få et møte med personalet på Lavangsheimen, samt et møte med ordfører, rådmann og 
teknisk sjef for å gi en muntlig orientering om hvordan vi har tenkt den videre behandling av 
saken, og hvordan andre kommuner har lyktes med å få til lignende tiltak.   
Eldrerådets forslag enstemmig vedtatt 
 
ELD - 011/19 Vedtak: 
Eldrerådet merker seg at de fleste sakene knyttet til samarbeid med Lavangsheimen og 
teknisk etat ikke er kommet i gang på grunn av manglende respons fra disse 
etatene/avdelingene, på forslagene fra eldrerådet. Eldrerådet mener disse forslagene er 
velbegrunnede og vil gjøre situasjonen bedre for de eldre. Dette for de som enda ikke har 
direkte behov for omsorgstjenester fra kommunen, i tillegg til de som deltar i kommunens 
hjemmehjelpsordning samt de som bor i kommunale omsorgsboliger eller på 
Lavangsheimen.  Men vi er også klar over at det likevel kan være vår framgangsmåte i 
arbeidet med å fremme våre idéer og forslag som ikke har vært god nok. Vi ønsker derfor å 
få et møte med personalet på Lavangsheimen, samt et møte med ordfører, rådmann og 
teknisk sjef for å gi en muntlig orientering om hvordan vi har tenkt den videre behandling av 
saken, og hvordan andre kommuner har lyktes med å få til lignende tiltak.   
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