HOVEDUTSKRIFT
Eldrerådet
Møtested: Rådhuset
Møtedato: 28.9.2018

Til stede på møtet:

Tid: 10:00- 11.30

Edvard Olav Stenbakk, Johanne Ellingsen, Kjell Hveding
Rigmor Akermo, Ragnhild Larsen.

Fra adm. (evt. andre):

Ordfører Tor Asgeir Johansen

Innkalling:
Saksliste:
Behandlede saker:

Godkjent
Godkjent
2/18, 3/18, 4/18

Orienteringer:
Ordfører er til stede og orienterer om økonomiplanarbeidet og budsjett. Prosessene med nye
kommuner er akkurat kjørt i gang igjen, slik at ordføreren sier han har lite konkret enda å
informere om.
Arbeidet i fellesnemndene er i gang.
Møte mellom ordførerne, de har vært i møte med Fylkesmannen når det gjelder forhandlinger
om kommunegrenser.
Johanne Ellingsen: Hva med de eldre fra Drag som er på sykehjemmet i Kjøpsvik, hvor blir de
plassert når kommunen deles?
Ordfører svarer: alle skal ha et tilbud, ingen mister plass på sykehjem. Det skal være klare
regler på dette når vi går inn i nye kommuner.
Ordfører informerer om kommunens 150 års jubileum til neste år. Formannskapet har kommet
frem til en komite som består av nålevende tidligere ordførere og leder John Gunnar Skogvoll.
Ordfører ber om forslag til innspill til jubileet.
Ordfører orienterer litt om prosjekt Jasska/Trygg. Tor Erik Rønne kunne ikke møte eldrerådet
i dag

Postadresse:

Besøksadresse:

8591 KJØPSVIK

KJØPSVIK

Telefon:
Telefaks:

75 77 55 10
75 77 55 55

Annet:

Underskrifter:
Vi bekrefter med våre underskrifter at hoved utskriften en er ført i samsvar med det som ble
bestemt på møtet.

Kjøpsvik, dato 3.10.18

Edvard Olav Stenbakk
Leder

Sandra Nilssen
formannskapssekretær
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SAKSLISTE
Saksnr.
2/18

Arkivsaksnr.
Tittel
18/228
ÅRSMELDING ELDRERÅDET 2016 OG 2017

3/18

18/420
SITUASJONEN FOR ELDRE PÅ DRAG SOM FLYTTES TIL
SYKEHJEMMET I KJØPSVIK

4/18

16/601
ELDREDAGEN 2016 2017 2018
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2/18
ÅRSMELDING ELDRERÅDET 2016 OG 2017

Rådmannens innstilling:
Eldrerådet godkjenner årsmelding for 2016 og 2017
Behandlingen i Eldrerådet:
Votering: Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Eldrerådet godkjenner årsmelding for 2016 og 2017

3/18
SITUASJONEN FOR ELDRE FRA VESTSIDEN SOM FLYTTES TIL
SYKEHJEMMET I KJØPSVIK
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Eldres rettigheter etter deling av kommunen.

Rådmannens innstilling:

Behandlingen i Eldrerådet:
Endringsforslag:
Eldrerådet ber om at Tysfjord kommune avklarer med Hamarøy kommune, hvordan eldre fra
vestsiden av Tysfjord som er innlagt i sykehjem i Kjøpsvik pr. januar 2020, kan om de ønsker,
få plass på sykehjem i Nye Hamarøy.
Votering: enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Eldrerådet ber om at Tysfjord kommune avklarer med Hamarøy kommune, hvordan eldre fra
vestsiden av Tysfjord som er innlagt i sykehjem i Kjøpsvik pr. januar 2020, kan om de ønsker,
få plass på sykehjem i Nye Hamarøy.

4/18
ELDREDAGEN 2016 2017 2018

Rådmannens innstilling:

Side 5 av 6

Behandlingen i Eldrerådet:

Tysfjord kommune har fått tildelt kr 26305,- fra «Den kulturelle spaserstokken for 2018
Eldrerådet deler tildelingen fra «Den kulturelle spaserstokken» i to like deler mellom Tysfjord
vestside og Kjøpsvik.
Eldrerådet tar ansvar for å finne arrangører til å markere dagen.
Regninger fra arrangementer sendes til Tysfjord kommune ved Enhet for kultur, næring og
utvikling, som foretar utbetalinger.
Vedtak:
Eldrerådet deler tildelingen fra «Den kulturelle spaserstokken» i to like deler mellom Tysfjord
vestside og Kjøpsvik.
Eldrerådet tar ansvar for å finne arrangører til å markere dagen.
Regninger fra arrangementer sendes til Tysfjord kommune ved Enhet for kultur, næring og
utvikling, som foretar utbetalinger.
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