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Personal- og serviceavdelingen 
 
 

 
 

Referanse Dato 

2019/92-16 16.09.2019 
 

Møtereferat Råd for eldre og funksjonshemmede 16. september 2019 

 
Oppmøte: Ann-Mari Hansidatter, Ann-Olaug Holmeslett, Svein Richardsen, Laila Aronsen, 

Anne Dalheim 
Forfall: Anne-Marie Nilsen meldt forfall, vararepresentant Eeva Randell møter  

Ikke møtt: Ilmar Monlund 
Fra adm./ 
andre 

Lena Nilsen, sekretær, Ann-Monika Wingstad avdelingsleder 
 
Storfjord rådhus, kl. 09.00 –  11.30. 
 
Saksliste: 
13/19 – Referatsaker/orienteringssaker 

 Eventuelt referat fra møter i andre styrer, råd og utvalg i kommunen 
 Invitasjon til regionale dialogmøter om eldrereformen Leve hele livet, datert 9. juli, fra 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark 
 Invitasjon til medvirkningsmøte om kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 

onsdag 18. september, datert 5. september, fra folkehelsekoordinator og kulturkonsulent 
 

14/19 – Kommunedelplan for oppvekst «Strategisk oppvekstplan» 2019-2022. Høringsutkast – 
høring innen 20.9. 
 
Råd for eldre og funksjonshemmede tar opp ekstrasak, oppfølging av sak dagtilbud for demente 
Råd for eldre og funksjonshemmede tar opp ekstrasak, Møteplassen Valmuen 
 
Ann-Olaug Holmeslett og Svein Richardsen skriver under protokollen. 
 
13/19 – Referatsaker/orienteringssaker 

 Eventuelt referat fra møter i andre styrer, råd og utvalg i kommunen 
 Invitasjon til regionale dialogmøter om eldrereformen Leve hele livet, datert 9. juli, fra 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark 
 Invitasjon til medvirkningsmøte om kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 

onsdag 18. september, datert 5. september, fra folkehelsekoordinator og kulturkonsulent 
 
Ekstra referatsak, Leve hele livet, muntlig orientering fra leder Ann-Mari Hansidatter.  
 
Ann-Monica Wingstad orienterte om situasjonen ved legekontoret, og om tjenestelederstillinga ved 
sykehjemsavdelinga.  
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Behandling: 
Sakene er referert. 
 
Vedtak: 
Sakene er referert.  
 
14/19 – Kommunedelplan for oppvekst «Strategisk oppvekstplan» 2019-2022. Høringsutkast – 
høring innen 20.9. 
 
Behandling: 
Forslag fra Råd for eldre og funksjonshemmede: 
Innspill fra Råd for eldre og funksjonshemmede. 
1. Det må lages et eget kapittel om tiltak mot mobbing i barnehager og skoler. 
2. s. 23, tillegg strekpunkt til Dette fungerer ikke så godt 

- det fortelles om mobbing i barnehager og skoler i Storfjord 
3. s. 23 tillegg til strekpunkt Dette ønsker vi i Storfjord kommune 

- ingen barn og unge skal oppleve mobbing i barnehage og skole i Storfjord 
 
Vedtak: 
Innspill fra Råd for eldre og funksjonshemmede. 
1. Det må lages et eget kapittel om tiltak mot mobbing i barnehager og skoler. 
2. s. 23, tillegg strekpunkt til Dette fungerer ikke så godt 

- det fortelles om mobbing i barnehager og skoler i Storfjord 
3. s. 23 tillegg til strekpunkt Dette ønsker vi i Storfjord kommune 

- ingen barn og unge skal oppleve mobbing i barnehage og skole i Storfjord 
 
 
15/19 – Oppfølging av sak dagtilbud for demente 
Behandling: 
Ann-Monica Wingstad orienterte i saken. Det vil i løpet av uke 38 bli tatt en avgjørelse i saken 
og stillinga som leder av dagtilbudet vil vurderes lyst ut på nytt.  
Etter diskusjoner i møtet ble det enighet om at leder i Råd for eldre og funksjonshemmede får 
beskjed straks det kommer avgjørelser i saken. Råd for eldre og funksjonshemmede vil 
fortløpende vurdere fortgang i saken, og eventuelt ta kontakt med Fylkesmannen om saken.  
Vedtaket sendes til Kommunestyret, Forebyggende avdeling v/Anne-Lena Dreyer, Behandlende 
avdeling v/Ann-Monica Wingstad. 
 
Vedtak: 
Råd for eldre og funksjonshemmede vil fortløpende vurdere fortgang i saken, og eventuelt ta 
kontakt med Fylkesmannen om saken. 
 
16/19 – Møteplassen Valmuen 
Behandling: 
Leder Ann-Mari Hansidatter og Anne Dalheim informerte om saken.  
Forslag fra Råd for eldre og funksjonshemmede: 
Råd for eldre og funksjonshemmede har fått flere henvendelser fra brukere av Møteplassen 
Valmuen om at rommet er for lite og brukerne opplever at det er trangt og dårlig luft. 
Råd for eldre og funksjonshemmede vil foreslå at Møteplassen for damer og gutteklubben flytter 
til Vestersiasenteret slik det var før. 
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Vedtaket sendes til Forebyggende avdeling v/Anne-Lena Dreyer, Valmuen v/Ellinor Jensen, 
rådmannen, ordfører Kommunestyret og Formannskapet.  
 
Vedtak: 
Råd for eldre og funksjonshemmede har fått flere henvendelser fra brukere av Møteplassen 
Valmuen om at rommet er for lite og brukerne opplever at det er trangt og dårlig luft. 
Råd for eldre og funksjonshemmede vil foreslå at Møteplassen for damer og gutteklubben flytter 
til Vestersiasenteret slik det var før. 
 
 
Vi bekrefter med underskriftene våre at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble 
vedtatt på møtet. 
 
Hatteng, 16. september 2019 
 
 
 
_____________________________________ ____________________________________ 
Ann-Olaug Holmeslett    Svein Richardsen


