Balsfjord kommune – for framtida

MØTEINNKALLING
Kommunalt råd for eldre
Dato:

30.01.2020

Møtested:

Rådhuset, formannskapssalen

Tidspunkt:

10:00 – 13:00

Eventuelt forfall må varsles snarest på følgende måte:
telefon 77 72 20 00 eller
SMS til møtesekretær Miriam Ilvær tlf 40020575 eller på
e-post til postmottak@balsfjord.kommune.no
Vararepresentanter møter kun etter særskilt innkalling.
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Balsfjord kommune – for framtida
Vår dato

Økonomi og intern

Vår referanse

16.12.2019

2019/1206 21233/2019
Arkivkode: 033

Vår saksbehandler

Deres dato

Deres referanse

Miriam Ilvær, tlf 77722101

«REFDATO»

«REF»

«MOTTAKERNAVN»
«KONTAKT»
«ADRESSE»
«POSTNR» «POSTSTED»

Særutskrift: Valg til Eldrerådet for perioden 2019 - 2023
Saksgang:

Utvalgssaksnummer Utvalg
126/19
Kommunestyret

Møtedato
04.12.2019

Vedlagte dokument:
Ingen
Liste over dokumenter i saken (ikke vedlagt):
Journalposter
I
17.09.2019 Nytt medlem til eldreråd for 2019 - 2023
U

18.10.2019

I

15.11.2019

Indre Balsfjord Pensjonistforening v/Ivar
Borge
STORSTEINNES OG OMEGN
PENSJONISTFORENING m.fl.

Vedrørende oppnevning av representant
og/eller vararepresentant til Kommunalt
råd for eldre og mennesker med nedsatt
funksjonsevne for 2019 - 2023
Oppnevning av representant til Eldrerådet Storsteinnes og Omegn pensjonistforening

Saksopplysninger:
Alle kommuner skal opprette eldreråd. Kravet følger av ny kommunelov § 5-12.
Eldrerådet er et rådgivende organ som i henhold til lov skal medvirke til at Balsfjord kommune
blir sikret en åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er viktig for de
eldre.
I kommunestyremøte 23.10.2019 ble det enstemmig vedtatt at Rådet for eldre og mennesker med
nedsatt funksjonsevne skulle splittes.
Vedtektene som gjaldt «Rådet» for siste valgperiode går dermed ut.
I revidert utgave av delegasjonsreglementet som også behandles i kommunestyre 04.12.2019 står
det følgende under Kap. 12 pkt 12.1 – valg og sammensetning:

Postadresse
Rådhuset
9050 Storsteinnes
Org.nr. 940 208 580

E-post/internett
Telefon
Telefaks
postmottak@balsfjord.kommune.no77 72 20 00
77 72 20 01
www.balsfjord.kommune.no
77 72 22 00(Malangstun)
77 72 20 02(helsesenteret)
77 72 10 35(legekontor)

Bankgiro
4710 04 00126
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Kommunestyret vedtar mandat, reglement og sammensetning av rådet.
Kommunestyret velger 5 representanter med vararepresentanter for valgperioden.
o 3 representanter foreslås fra pensjonistforeninger etter geografisk tilhørighet:
Fast medlem fra Nordkjosbotn (Indre Balsfjord pensjonistforening) med vara fra
Laksvatn (østre Balsfjord pensjonistforening).
Fast medlem fra Storsteinnes med vara fra Nord Malangen.
Fast medlem fra Malangseidet pensjonistforening med vara fra samme forening.
o 2 politikere med personlige vararepresentanter.
Hvert kjønn skal være representert med minst 40 %.
Kommunestyret velger leder og nestleder

Alle pensjonistforeningene velger selv sine medlemmer til Eldrerådet
o Fast medlem fra Indre Balsfjord pensjonistforening
- Ragnhild Furustøl Jensen
o Varamedlem fra Østre Balsfjord pensjonistforening- XXXXXX
o Fast medlem fra Storsteinnes pensjonistforening
o Varamedlem fra Nord Malangen pensjonistforening

- Charles Eriksen
- XXXXXX

o Fast medlem fra Malangseidet pensjonistforening
o Varamedlem fra Malangseidet pensjonistforening

- XXXXXX
- XXXXXX

Vurdering:
Kommunestyret bes oppnevne 2 faste medlemmer m/personlig varamedlemmer til Eldrerådet.
Kommunestyret velger leder og nestleder.
Valget gjelder for valgperioden 2019 – 2023.
Ordførers innstilling:
Eldrerådet for valgperioden 2019 – 2023 består av følgende medlemmer og personlige
varamedlemmer:
Medlemmer
2 politisk valgte

Personlig varamedlemmer
2 politisk valgte

o Fast medlem fra Indre Balsfjord pensjonistforening
o Varamedlem fra Østre Balsfjord pensjonistforening

- Ragnhild Furustøl Jensen
- XXXXXX

o Fast medlem fra Storsteinnes pensjonistforening
o Varamedlem fra Nord Malangen pensjonistforening

- Charles Eriksen
- XXXXXX

o Fast medlem fra Malangseidet pensjonistforening
o Varamedlem fra Malangseidet pensjonistforening

- XXXXXX
- XXXXXX
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Behandling i Kommunestyret - 04.12.2019:
H v/ Morten Nilsen fremmet følgende forslag:
Lisbeth Eriksen - medlem
Lars Klaus Mosli - varamedlem
Sp og Rødt v/ Mette Andrea Christoffersen fremmet følgende forslag:
Leif Arne Heimro - medlem
Jens-Olav Løvlid - varamedlem
Forslagene enstemmig vedtatt
H,Frp og Ap v/ Ole Johan Rødvei foreslår Lisbeth Eriksen som leder og Olav Sørensen som
nestleder
Enstemmig vedtatt
Vedtak fra Kommunestyret - 04.12.2019:
Eldrerådet for valgperioden 2019 – 2023 består av følgende medlemmer og
personlige varamedlemmer:
Medlemmer
Lisbeth Eriksen
Leif Arne Heimro

Personlig varamedlemmer
Lars Klaus Mosli
Jens-Olav Løvlid

Lisbeth Eriksen – Leder
Olav Sørensen - Nestleder
o Fast medlem fra Indre Balsfjord pensjonistforening - Ragnhild Furustøl Jensen
o Varamedlem fra Østre Balsfjord pensjonistforening
- XXXXXX
o Fast medlem fra Storsteinnes pensjonistforening
o Varamedlem fra Nord Malangen pensjonistforening

- Charles Eriksen
- XXXXXX

o Fast medlem fra Malangseidet pensjonistforening - Olav Sørensen
o Varamedlem fra Malangseidet pensjonistforening - Martha Kvam

Rett utskrift
Miriam Ilvær
møtesekretær
Dette brevet sendes elektronisk uten underskrift.

Balsfjord kommune

Saksframlegg
Dato 20.01.2020

Referanse
Arkivkode:

2016/1197 613

Vår saksbehandler

Rigmor Hamnvik, tlf 77722165
Saksgang:

Utvalgssaksnummer Utvalg
3/20
Kommunalt råd for eldre
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne

Møtedato
30.01.2020
30.01.2020

Felles arbeidsmøte: Tema - gjenbruk av lokalene etter Fuglelia barnehage
Vedlegg:
1 Eldre utredning til rådenens arbeidsmøte
Vedlagte dokument:
Tidligere notat om etablering av flerbrukshus i kommunen
Saksopplysninger:
Kommunestyrets vedtak i sak 116/19 Budsjett 2020 – Økonomiplan 2020-2023 punkt 19:
Gjenbruk av lokalene etter Fuglelia barnehage i kommunal regi utredes og
legges fram til politisk behandling i første kommunestyremøte 2020.
Utredningen må omfatte økonomiske konsekvenser (investering av drift)
for å tilpasse bygget for bruk av ungdom (erstatte BULA- huset). Det
vurderes også sambruk med f.eks dagsenter for eldre, møtelokaliteter for
andre brukergrupper (lag og foreninger) aktuelle brukergrupper som
ungdomsrådet og eldrerådet involveres i utforming.
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Det vises til vedlagte arbeidsnotat ifb med en tidligere arbeid med flerbrukshus- aktivitetshus. Dette eldre
notatet kan være et utgangspunkt for innspill i fellesarbeidsmøte.
I det nye saksfremlegg og arbeidsprosess videre vil innspill fra arbeidsmøte være relevante.
Følgende to momenter vil i tillegg trekkes fram i møte/prosessen:
o

Stortingsmelding nr 15, «Leve hele livet», en kvalitetsreform for eldre. I denne delen er møteplassaktivitet for eldre relevant.



Drøfte frivillighetskoordinator/frivillighetsentral i fremtidig flerbrukshus.

Dette møte er et felles arbeidsmøte med mennesker med nedsatt funksjonsevne, og eldrerådet og
representanter fra ungdomsrådet.
Temaet vil være å få innspill på behov:
- Type aktivitet
- Areal
- Behov/hyppighet for aktivitet
Det vil delta representanter fra Plan, landbruk og drift, samt aktivitetsenteret/Bulahuset på arbeidsmøte

Program for dagen
-

Informasjon dagens drift aktivitetsenter/ Bulahuset

-

Status Fuglelia barnehage med befaring

-

Workshop med innspill og bruk av Fuglelia

Rigmor Hamnvik
Kommunalsjef helse og omsorg

Beskrivelse av tiltak ; FLERBRUKSHUS- AKTIVITETSHUS
DRIFTSBUDSJETT
ØKONOMIPLAN
Utredning langsiktig tiltak: 2017


Tiltak for varig driftsreduksjon: 2017-2020

Tiltaksnavn*: selge Sandbukt og BULA- til nye lokaler
Utredning NYE LOKALER for aktivitetshus/flerbrukshus
For aktiviteter til personer med ulike tilstander,
ungdomsmøtested, møtested for ulike brukergrupper og
faglige tilbud.
Alternativ bygg :Fuglelia barnehage eller leid lokaler på
Storsteinnes.
Besparelse:

Eksempel**
Forutsetning /
spesifisere
regnestykket:

2017:
Inntekt salg
lokaler
Sandbukt og
BULA
Kr. 3 mill?
Strøm:
Renhold: 31
000

2018:

2019:

2020:

Aktuelle fagtjenester med hjemmel i helse- og
omsorgstjenesteloven, med forebyggende helsehjelpItiltak
samt sosial, psykososial og medisinsk rehabilitering og
habilitering:
Nye lokaler for aktiviteter for ulike brukergrupper,
flyktningetjenesten, samt møtested for ungdom, unge voksne.
Aktuelle andre brukere er selvhjelpsgrupper, brukerstyrte
grupper med møteplass og aktiviteter.
 Aktuelle brukergrupper fra dagens organisering er:
Personer med funksjonshemming/
utviklingshemming, psykisk helse, rusproblematikk,
sammensatte livsutfordringer.
 Møtested for ungdom, med voksenveiledning og
koordinering av ulike aktiviteter : eks








friluftsgrupper/camper, foto og ulike aktiviteter og
småprosjekter. Målgruppe er alle ungdommer.
Arbeidsrettet aktiviteter med produksjon og salg av
ved, diverse produkter (benker, krakker, osv), mindre
oppdrag (maling-byggvask) i samarbeid med lokalt
næringsliv (inntekt)
Catering og salg av mat i mindre skala til kantiner,
tiltak innen kommunen, kurs-møter
Base/rom for fellesmåltider
Møtested for selvhjelpsgrupper og utleie til
organisasjoner
Brukermedvirkning og styrke brukerengasjement for
utsatte grupper

ØKONOMI:
 Salg av lokaler i dagens BULA-hus og Sandbukt vil gi
engangsinntekter, hvor noe inntekt må brukes til
tilpasning av nytt lokale. Tilpassing i bygg, samt sett
opp mindre bygg for produksjonslokaler (plasthall)
med egen innsats i arbeidet.
 Strøm og renhold er besparende å samle alt i et hus
 Redusere transportbehov og personellressurs for tid i
bil for til og fra aktiviteter,
 Mer effektiv drift med felles base og kontor/areal for
produksjon og koordinering. Samle ressurser gi større
fagmiljø og mere effektiv drift. Gi tilbud til nye
brukere, særlig unge som ikke får tilbud eller passer
inn i krav for VTA plasser, samt nye brukergrupper,
introduksjonsstid/aktivitet for flyktninger

Kort vurdering og
begrunnelse:

Fuglelia har en god beliggenhet med nær tilgang til natur,
vedproduksjon, aktiviteter i nærområdet, utvide
forebyggende helsearbeid med naturstier, turstier,
rekreasjonssted-tilgang til gapahuk og lysthus/grillbue,
minigolfbane, andre aktivitetstilbud ute. Der er også areal for
oppsett av mindre produksjonshall/plasthall for trevirke og
produkter. Fuglelia har også en beliggenhet med lett
tilgjengelighet for alle brukergrupper.
 Dagens lokaler på Sandbukt har dårlig lyddemping
mellom etasjene, problematisk inneluft i perioder i 1
etg.
 Alle brukere ved dagens lokaliteter er avhengig av
transport til Sandbukt, få brukere har tilgang til
bil/eller kan kjøre bil.
 BULA-husets lokaliteter ( brukes til småjobb og
møtested for ungdom) er nedslitt, er lite funksjonelt
for fremtidens standard, dårlige sanitær/
toalettforhold, mangler universal tilgjengelighet.

 Et nytt aktivitetshus sentralt på Storsteinnes vil gi
tilbud og base for nye aktiviteter og brukergrupper.
 Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering
2017 -2019 (helse og omsorgsdep, prop 1 S 20162017): vektlegger rehabilitering i livsløpsperspektiv
for flere brukergrupper, forskning viser at
arbeidsrettet aktivitet er helsefremmende.
Brukerorganisasjoner viser til at aktivitet i hverdagen
som viktig for å fremme helse og livsvilkår. Innen
habilitering er tilhørighet og arbeidsrettete
aktiviteter viktig for egenverd og utvikling.
 Psykososial rehabilitering og forebyggende aktiviteter
bedrer mestring av livssituasjon og reduserer
etterspørsel etter annen individuell hjelp.
 Nytt hus vil øke aktivitet og inntekt, med bla
videreføre aktiviteter og produksjon som erfares i
prosjekt Metro.
 Aktuelle nye aktiviteter kan være: Enkle oppdrag for
private og kommunale tjenester- småoppdrag av ulik
art, småreperasjoner, maling, salg av sand/sandtrøing,
abonnement for ved, praktiske forberedelser til kurs,
digitalisering av foto, plakater, flyers, foto/kort,
utvikle nisjeprodukter for salg med lokalt preg
(Balsfjordknekkebrød)
 Oppretter et brukerutvalg som bidrar med
brukerstemmer, aktivitet og eksterne søknader for
støtte og innovasjon
Konsekvenser:***

Til budsjettering:

Kan bli en solid base med gode aktivitetstilbud til ulike grupper i
kommunen
Spare utgifter strøm og drift ift samle på et sted en base.
Øke inntekter med salg av produkter og tjenester, utleie av lokaler
inntil anslagsvis kr 3 -500 000. Vil også gi besparelse på lang sikt og
sikre tilbud og drift
Slå sammen ansvar 6400, 6404, 6405 og 6408.
Økt inntjening i salg, produksjon, anslås til 3-500 000 pr år

*kort og selvforklarende tiltaksnavn.
**talleksempel hvor det forventes en effekt fra høsten 2017 og en betydelig større effekt seinere i perioden.
Dersom tiltaket kun gjelder kort sikt vil det stå beløp bare for 2017, og kr 0 deretter.
*** for innbyggere/ brukere/ klienter og ansatte
****Dersom tiltaket berører flere ansvar må tiltaket fordeles pr ansvar før det evt kan «brukes» i økonomiplan.
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