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PS 31/18 Godkjenning av møteinnkalling
Framlegg til vedtak:
Eldrerådet godkjenner møteinnkalling til møtet 29.10.18.

Behandling i Eldrerådet - 29.10.2018:
Eldrerådet hadde ingen merknader til innkallinga og godkjente denne.

Vedtak:
Eldrerådet godkjente møteinnkallinga til dagens møte.

PS 32/18 Godkjenning av saksliste
Framlegg til vedtak:
Eldrerådet godkjenner sakslista for møtet 29.10.2018.

Behandling i Eldrerådet - 29.10.2018:
Eldrerådet godkjente sakslista for dagens møte.

Vedtak:
Eldrerådet godkjente sakslista.

PS 33/18 Godkjenning av møteprotokoll frå møtet 27.08.18
Framlegg til vedtak:
Eldrerådet godkjenner møteprotokoll frå møtet 27.08.18.

Behandling i Eldrerådet - 29.10.2018:
Eldrerådet godkjente møteprotokollen frå møtet den 27.08.18.

Vedtak:
Eldrerådet godkjente møteprotokollen frå førre møte.
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PS 34/18 Orienteringssaker
Framlegg til vedtak:
Eldrerådet tek orienteringssakene til vitande.

Behandling i Eldrerådet - 29.10.2018:
•

Guro Betten frå Fitjar vidaregåande skule besøkte eldrerådet i dag. Ho fortel at
skulen og elevane synes det å få vera med på å arrangera eldredagen, er veldig
kjekt. Ho fortel vidare at dei ynskjer å utvida å få meir liknande inn i undervisninga,
saman med elevane innanfor kokkefag og mat- og helsefag, knytt opp mot
fagplanen. Ei «Eldreveke» er blitt foreslått der ein får inn fleire tilbod til dei eldre
utanom eldredagen, i same veke som eldredagen blir arrangert. Guro Betten ynskjer
at eldrerådet kjem med innspel til dette prosjektet.
Forskjellige innspel frå eldrerådet:
Nestleiar Arvid Ole Refvik foreslo tur på Midtfjellet. Representanten Grete Marit Veka
Maraas nevner bilturer f.eks benytte bilen til dagavdelinga til dette.
Leiar foreslo foredrag om trafikksikring, psykisk helse og kosthold
Det er også blitt diskutert at elevane innanfor helsefag for eksempel besøker
heimebuande eldre for sosialt samvær.
Ellers nemner Guro Betten at dei eldre er velkomne til å besøka kantina på Fitjar
vidaregåande skule.
Toralf Røen orienterte om «Aktiv til 100» som arrangerast av Stord-Fitjar turlag,
støtta av Helsedirektoratet.
Prosjektet er satt i gang for å motivera folk til å koma seg ut på tur og igang med
aktivitet og kanskje ikkje har nokon å gå saman med.
Eit forslag han hadde var kanskje elevane ville vere med som «turvertar», f.eks tur
ut i Rossneset med samling etterpå.

•

Eldrerådet hadde ingen merknader til referatet frå fylkeseldrerådet.

•

Helse og sosialsjef Anne Økland kjem på neste møte, 19. november og orienterer.

Vedtak:
Eldrerådet tek orienteringssakene til vitande.
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PS 35/18 Oppsummering av eldredagen 2018
Framlegg til vedtak:
Saka blir lagt fram utan tilråding.

Behandling i Eldrerådet - 29.10.2018:
Eldredagen blei arrangert 3. oktober 2017 på Fitjar vidaregåande skule. Det vart seld 80
billettar.
Rekneskapen vert lagt fram når ein har full oversikt over alle utgiftene.
Eldrerådet var enige om at det var for mykje program. Ved planlegging av neste eldredag,
kan det settast opp tid for kvar enkelt som skal underhalda.
Utlodning: Det held med tre gevinstar.
Brosjyren om Eldrerådet blei tatt godt i mot. Sekretær skal fordele desse ut til på Larsen,
Fitjar bu- og behandlingssenter og Havnahuset.

Vedtak:
Eldrerådet tek saka til vitande.

PS 36/18 Ymse
Framlegg til vedtak:

Behandling i Eldrerådet - 29.10.2018:
Tannlege for eldre:
Medlem Torunn Johansen spør om korleis tilbodet om tannlege er for dei eldre i
kommunen. Medlem Trude Miland fortel at det kjem tannlege/tannpleiar til Fitjar bu- og
behandingssenter 1 gang i året. Hvis det oppstår spesielle situasjonar slik at pasienten
ikkje kan kome seg til tannlege sjølv, kjem tannlegen til sjukeheimen. I andre tilfelle må
pasienten få pårørende til å kjøre seg.
Eldrerådet er uroa over at det er for lite tilsyn av tannlege og manglande tannlegetilbod
for dei eldre i kommunen.
Apotek:
Eldrerådet ynskjer å arbeide vidare med denne saka. Leiar Eva Pernille Tufteland foreslo å
senda brev om dette slik at det kan bli tatt opp på Eldrerådskonferansen i Bergen 6.-7.
november.
Trygt og universielt nærmiljø – kompetanseseminar om universiell utforming:
Kommunefysioterapeut Sigrid Fangel har sendt ut informasjon om dette seminaret.
Eldrerådet foreslår å spørre varamedlemmene om dei ynskjer å vere med på seminaret.
Sekretær skriv brev til varamedlemmene.
Vedtak:
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