
 

Storfjord kommune  
Forebyggende avdeling 
 
 

 
 

Referanse Dato 

2019/92-13 14.06.2019 
 

Møtereferat Råd for eldre og funksjonshemmede 14. juni 2019 

 
Oppmøte: Ann-Mari Hansidatter, Anne-Marie Nilsen, Ann-Olaug Holmeslett, Laila Aronsen, 

Anne Dalheim 
Forfall: Svein Richardsen meldt forfall, vararepresentant Steinar Furuly kan ikke møte  

Ikke møtt: Ilmar Monlund 
Fra adm./ 
andre 

Lena Nilsen, sekretær, Sissel Bjørklund, tjenesteleder 
 
Storfjord rådhus, kl. 09.00 –  11.30 
 
Saksliste: 
10/19 – Referatsaker/orienteringssaker 
11/19 – Dagsenter for demente  
12/19 – Tilbud om foredrag høsten 2019 
 
Laila Aronsen og Anne-Marie Nilsen skriver under protokollen. 
 
10/19 – Referatsaker/orienteringssaker 

 Velferdsteknologi, informasjon v/Sissel Bjørklund 
 Legemiddelnettverket i Nord-Troms, informasjon v/Anne Rasmussen og Sissel Bjørklund 
 Eventuelt referat fra møter i andre styrer, råd og utvalg i kommunen 
 Saksliste, møte i kommunestyret 19. juni 
 Referat fra felles eldrerådsmøte i Kåfjord 
 Informasjon fra årskonferanse, Fylkesrådet for funksjonshemmede, informasjon v/Ann-Mari 

Hansidatter 
 Møteprotokoll fra Fylkesrådet for funksjonshemmede 29.04.19 
 Møteprotokoll fra Fylkeseldrerådet i Troms 09.05.19 
 Skriv fra Pensjonistforbundet vedr. «Leve hele livet» 
 Regionale fagseminar om Tilgjengelighet i Troms, 23. – 26. september 2019, fra Troms fylke 
 Eldrerådskonferanse 18. – 19. september 2019, fra Fylkeseldrerådet 

 
 

Behandling: 
 Vedr. velferdsteknologi, så ønsker Råd for eldre og funksjonshemmede å dra til 

visningsleilighet i Nordreisa. Det planlegges tur dit til høsten. 
 Camilla Leirbakk får tilbud om å dra på fagseminar om tilgjengelighet i Troms 23. – 26. 

september 2019. Hvis hun ikke kan dra avgjør leder hvem som da får tilbud om å dra. 
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 Anne-Marie Nilsen og Ann-Mari Hansidatter får tilbud om å dra på eldrerådskonferanse 
18. – 19. september. 

 
Sakene er referert. 
 
Vedtak: 
Sakene er referert.  
 
11/19 – Dagsenter for demente 
Behandling: 
Sissel Bjørklund informerte om saken. 
 
Fellesforslag fra Råd for eldre og funksjonshemmede: 
Spørsmål til Kommunestyret juni 2019.  
Råd for eldre og funksjonshemmede i møte 14.06.19 har fått orientering om at dagsenter for 
demente på Valmuen fortsatt ikke er kommet i gang. Tjenesten opplyser at tilsetting av leder for 
dagsenteret er satt på vent, i påvente av omorganisering i Forebyggende avdeling.  
Råd for eldre og funksjonshemmede kan ikke godta dette. 
Valmuen verksted er startet opp i november 2018. Storfjord kommune har fått stort tilskudd fra 
staten til etablering av dagsenter for demente i det nyoppbygde Valmuen.  
Råd for eldre og funksjonshemmede mener dagsenter er et viktig tiltak for mange brukere og 
pårørende i kommunen.  
Spørsmål til kommunestyret: Når tid vil dagsenter for demens i Valmuen komme i gang? 
 
Uttalelsen sendes til rådmann, ordfører, Levekårsutvalget og Forebyggende avdeling. 
 
Forslag enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Spørsmål til Kommunestyret juni 2019.  
Råd for eldre og funksjonshemmede i møte 14.06.19 har fått orientering om at dagsenter for 
demente på Valmuen fortsatt ikke er kommet i gang. Tjenesten opplyser at tilsetting av leder for 
dagsenteret er satt på vent, i påvente av omorganisering i Forebyggende avdeling.  
Råd for eldre og funksjonshemmede kan ikke godta dette. 
Valmuen verksted er startet opp i november 2018. Storfjord kommune har fått stort tilskudd fra 
staten til etablering av dagsenter for demente i det nyoppbygde Valmuen.  
Råd for eldre og funksjonshemmede mener dagsenter er et viktig tiltak for mange brukere og 
pårørende i kommunen.  
Spørsmål til kommunestyret: Når tid vil dagsenter for demens i Valmuen komme i gang? 
 
Uttalelsen sendes til rådmann, ordfører, Levekårsutvalget og Forebyggende avdeling. 
 
 
12/19 – Tilbud om foredrag høsten 2019 
Behandling: 
Råd for eldre og funksjonshemmede i Storfjord ønsker å delta hos Balsfjord kommune om å få til 
foredrag om Leve hele livet i løpet av høsten 2019. Leder tar kontakt med Balsfjord for å jobbe 
med saken videre.   
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Vedtak: 
Råd for eldre og funksjonshemmede i Storfjord ønsker å delta hos Balsfjord kommune om å få til 
foredrag om Leve hele livet i løpet av høsten 2019. Leder tar kontakt med Balsfjord for å jobbe 
med saken videre.   
 
 
Vi bekrefter med underskriftene våre at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble 
vedtatt på møtet.  
 
Hatteng, 14. juni 2019 
 
 
 
 
_____________________________________ ____________________________________ 
Laila Aronsen      Anne-Marie Nilsen 
 


