Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Eldrerådet
Hammerfest rådhus, kommunestyresalen
13.05.2016
09:00 - 10:00

Møteprotokoll
Faste medlemmer som møtte:
Navn
Tor Magne Olsen
Eva Gebhardt Sjøtun
Petter Karlsen
Randi Simonsen
Liv Lorentzen
Anne Line Nora

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

PENSJFOR
AP
PENSJFOR
PENSJFOR
AP
H

Faste medlemmer som har
meldt forfall:
Navn
Egil Jeremiassen

Medlem

PENSJFOR

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Une Eriksen

Egil Jeremiassen

PENSJFOR

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Kommuneadvokat Cathrine Leistad, folkehelsekoordinator Torild Ebeltoft og Tor Harry Bjørn
fra Planavdelingen.

Tor Magne Olsen
Leder
Innkallingen – enstemmig vedtatt.
Sakslista – dagsorden – enstemmig vedtatt.
Muntlig orientering:
Prosjekt folkehelse v/Torild Ebeltoft og Tor Harry Bjørn.

Svanhild Moen
formannskapssekretær

Saksliste
Saksnr
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PS 8/16 Høringsuttalelse - om råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og
personer med funksjonsnedsettelse

Rådmannens forslag til vedtak:
Hammerfest kommunes høringsuttalelse:
Hammerfest kommune støtter departementets forslag om å videreføre den allerede etablerte
lovpålagte medvirkningsordningen for eldre og personer med funksjonsnedsettelse.
Det anses hensiktsmessig at særlovene om eldrerådet og rådet for funksjonshemmede
oppheves, og at bestemmelsene om medvirkning inntas i en generell bestemmelse i
kommuneloven, med utdypende forskrifter for de enkelte rådene. Hammerfest kommune
vurderer at endringen i lovverket vil kunne bidra til å klargjøre kommunenes og
fylkeskommunenes ansvar for å sørge for medvirkning slik at disse gruppene blir hørt i saker
som gjelder deres levevilkår.
Hammerfest kommune vurderer det som positivt at ungdomsrådene inkluderes i et felles
regelverk for medvirkningsorgan. Ungdomsrådet i Hammerfest vil avgi en egen
høringsuttalelse knyttet til dette. Hammerfest kommune ønsker imidlertid å løfte frem en
problemstilling som ungdomstjenesten i Hammerfest har påpekt knyttet til fraværsreglene i
opplæringsloven for ungdommer i grunnskolen som deltar i ungdområdsarbeid.
Problemstillingen er knyttet til ulik praktisering og tolkning av forskrift til opplæringsloven §
3-41 fra kommune til kommune. I noen tilfeller blir ungdomsråd sidestilt med elevrådsarbeid,
og dersom skoleeier (kommunen) vurderer innhold og utbytte til å være av en viss kvalitet er
det naturlig at det regnes som alternativ undervisning og ikke som fravær. I andre tilfeller
tolkes bestemmelsen strengt, slik at skolene først unnlater å føre fravær etter at foreldre har
søkt spesifikt om permisjon etter opplæringslova § 2-11.
Hammerfest kommune mener at i forbindelse med en formalisering av ungdomsrådsarbeidet
vil det være naturlig å presisere hvilke vurderinger kommunene står fritt til å gjøre i
spørsmålet om fraværsføring. En forskrift bør presisere hvilke deler av ungdomsrådets arbeid
som eventuelt skal vurderes som fravær, samt hvorvidt søknad fra foreldre/foresatte skal være
et krav. Ordinære møter, ekstraordinære møter, samlinger/konferanser og deltakelse på
kommunestyremøter er eksempel på oppgaver som kan sammenfalle med ordinær
undervisning. Dagens ordning for videregående skole kan være et godt utgangspunkt for en
slik presisering på ungdomstrinnet.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 13.05.2016

Behandling
Kommuneadvokaten informerte om den politiske behandlingen og om endringen som ble foretatt i
formannskapet:
Setningen i 3. avsnitt 2. siste setning «Ungdomsrådet i Hammerfest vil avgi en egen
høringsuttalelse knyttet til dette» slettes, og erstattes med «Formannskapet viser for øvrig til
Ungdomsrådets uttalelse datert 11.05.16».
Votering: Som innstillingen med endring – enstemmig vedtatt.

Vedtak
Hammerfest kommunes høringsuttalelse:
Hammerfest kommune støtter departementets forslag om å videreføre den allerede etablerte lovpålagte
medvirkningsordningen for eldre og personer med funksjonsnedsettelse.
Det anses hensiktsmessig at særlovene om eldrerådet og rådet for funksjonshemmede oppheves, og at
bestemmelsene om medvirkning inntas i en generell bestemmelse i kommuneloven, med utdypende
forskrifter for de enkelte rådene. Hammerfest kommune vurderer at endringen i lovverket vil kunne bidra
til å klargjøre kommunenes og fylkeskommunenes ansvar for å sørge for medvirkning slik at disse
gruppene blir hørt i saker som gjelder deres levevilkår.
Hammerfest kommune vurderer det som positivt at ungdomsrådene inkluderes i et felles regelverk for
medvirkningsorgan. Hammerfest kommune ønsker imidlertid å løfte frem en problemstilling som
ungdomstjenesten i Hammerfest har påpekt knyttet til fraværsreglene i opplæringsloven for ungdommer i
grunnskolen som deltar i ungdområdsarbeid. Formannskapet viser for øvrig til Ungdomsrådets uttalelse
datert 11.05.16
Problemstillingen er knyttet til ulik praktisering og tolkning av forskrift til opplæringsloven § 3-41 fra
kommune til kommune. I noen tilfeller blir ungdomsråd sidestilt med elevrådsarbeid, og dersom
skoleeier (kommunen) vurderer innhold og utbytte til å være av en viss kvalitet er det naturlig at det
regnes som alternativ undervisning og ikke som fravær. I andre tilfeller tolkes bestemmelsen strengt, slik
at skolene først unnlater å føre fravær etter at foreldre har søkt spesifikt om permisjon etter
opplæringslova § 2-11.
Hammerfest kommune mener at i forbindelse med en formalisering av ungdomsrådsarbeidet vil det være
naturlig å presisere hvilke vurderinger kommunene står fritt til å gjøre i spørsmålet om fraværsføring. En
forskrift bør presisere hvilke deler av ungdomsrådets arbeid som eventuelt skal vurderes som fravær,
samt hvorvidt søknad fra foreldre/foresatte skal være et krav. Ordinære møter, ekstraordinære møter,
samlinger/konferanser og deltakelse på kommunestyremøter er eksempel på oppgaver som kan
sammenfalle med ordinær undervisning. Dagens ordning for videregående skole kan være et godt
utgangspunkt for en slik presisering på ungdomstrinnet.

PS 9/16 Eldrerådets bevilgning 2016

Leders forslag til vedtak:
Eldrerådets sommertur. Komite……...
Eldrerådskonferansen i Lakselv. Komite……...
Den internasjonale eldredagen 1. oktober. Komite……...
Kaffestundene i Rypefjord og Kirkeparken. Komite……...
Valg av utsending til Alta den 10.03.16 - Fagakademiet «Eldrerådet i arbeid». (De som
reiser referer fra kurset i neste møte i Eldrerådet).
Eldrerådet vedtar følgende budsjett for 2016:
2016
BUDSJETT
Arrangør
7.000 17. mai – kaker + div. på rådhuset
17. mai komite
Representant fra Eldrerådet ønsker velkommen
35.000 Eldrerådets sommertur - komite:
Foreslå arrangør:
Arrangør velger om det skal innkreves egenandel og
størrelsen på beløpet.
3.000 Eldrerådskonferansen i Lakselv – deltar:
Inntil 2 representanter
20.000 1. oktober Internasjonale eldredagen komite:
Eldrerådet
Representanter fra Eldrerådet
7.000
4.000
3.000
4.000
10.000
50.000
2.000
5.000
150.000

Andel til Pensjonistforeningen - husleie
Røde Kors besøkstjenesten
Kaffestund for eldre Rypefjord
Kaffestund for eldre Kirkeparken omsorgssenter
Juletilstelning i distriktet
Jule- og nyttårstilstelning
Diverse annonser etc.
Reserve (f.eks. kurs i Alta i Mars)

Mandsangen/Damekoret

Saksprotokoll i Eldrerådet - 13.05.2016

Behandling
Eldrerådets sommertur. Eldrerådet vedtar at Hammerfest pensjonistforening mottar overføringen
på kr 35.000 for å gjennomføre sommerturen for eldre.
Eldrerådskonferansen i Lakselv – deltar: Tor Magne Olsen og Randi Simonsen
Kaffestund for eldre Kirkeparken omsorgssenter og for eldre Rypefjord – utsatt.
Votering: Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Eldrerådets sommertur. Eldrerådet vedtar at Hammerfest pensjonistforening mottar overføringen
på kr 35.000 for å gjennomføre sommerturen for eldre.

Eldrerådskonferansen i Lakselv deltar Tor Magne Olsen og Randi Simonsen

Kaffestundene i Rypefjord og Kirkeparken. Komite……... Utsatt
Eldrerådet vedtar følgende budsjett for 2016:

2016
BUDSJETT
7.000 17. mai – kaker + div. på rådhuset
Representant fra Eldrerådet ønsker velkommen
35.000 Eldrerådets sommertur - komite:
Arrangør velger om det skal innkreves egenandel
og størrelsen på beløpet.
3.000 Eldrerådskonferansen i Lakselv – deltar:
Inntil 2 representanter
20.000 1. oktober Internasjonale eldredagen komite:
Representanter fra Eldrerådet

Arrangør
17. mai komite

7.000
4.000
3.000
4.000
10.000
50.000
2.000
5.000
150.000

Administrativ overføring
Administrativ overføring
Utsettes
Utsettes
Administrativ overføring
Mandsangen/Damekoret

Andel til Pensjonistforeningen - husleie
Røde Kors besøkstjenesten
Kaffestund for eldre Rypefjord
Kaffestund for eldre Kirkeparken omsorgssenter
Juletilstelning i distriktet
Jule- og nyttårstilstelning
Diverse annonser etc.
Reserve (ingen reiser på kurs i Alta i Mars)

PS 10/16 Diverse referatsaker
RS 16/3 Takk for støtten
RS 16/4 Forespørsel - Sommertur for eldre
RS 16/5 Sommertur - svar fra LHL
RS 16/6 Sommertur for eldre, svar fra pensjonistforeningen
RS 16/7 sommertur for eldre

Rådmannens forslag til vedtak:
Referatsakene tas til orientering.
Saksprotokoll i Eldrerådet - 13.05.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Referatsakene tas til orientering.

For 2016 tildeles
Hammerfest
Pensjonistforening beløpet.
Tor Magne Olsen og Randi
Simonsen
Eldrerådet

Det reiser ingen

PS 11/16 Godkjenning av protokoll

Rådmannens forslag til vedtak:
Protokoll fra møte den 29.02.2016 godkjennes.
Saksprotokoll i Eldrerådet - 13.05.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Protokoll fra møte den 29.02.2016 godkjennes.

