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Behandling: 
Eldrerådet orienteres om følgende i møte 6.10.2020:  

 

1. Orientering om budsjett tas opp i neste Eldrerådsmøte den 17.11.2020.  

2. Administrasjonen orienterer om tilbud fra Pensjonistforbundet (sentralt) om kurs i 

velferdsteknologiens muligheter. 

Lebesby eldreråd får tilbud om opplæring via Teams på nett. Administrasjonen legger til 

rette for at eldrerådet gjennomfører opplæringen på rådhuset, hvor opplæring kan 

foregå via storskjerm. Det vil være mulighet for en introduksjon først fra 

Pensjonistforbundets side, og deretter vil det være mulighet for å velge en mer 

utdypende gjennomgang av de tema som Pensjonistforbundet tilbyr. 

Det er enighet i Eldrerådet om at man takker ja til tilbudet. Administrasjonen kontakter 

Pensjonistforbundet for å avtale datoer. I første omgang er det ønskelig med 

introduksjon den 11. november 2020. Og dersom det er anledning, så vil man forsøke å 

få til et tema i forbindelse med eldrerådets neste møte, den 17. november 2020.  

Administrasjonen informerer Eldrerådet når avtale med Pensjonistforbundet er på plass.  

 

 

Foredraget vil gi introduksjon i følgende tema 

 Eldrerådets rolle på feltet 

 Brukerrollen, hva, hvem, hvorfor og når 

 Hva som ligger i begrepet velferdsteknologi og hvorfor velferdsteknologi er et satsningsområde 

 Hva er ståsted på feltet i din kommune  

 Velferdsteknologiens plass i helsetjenestene  

 Kommunene, NAVs hjelpemiddelsentral og deg selv. Hvem yter hva 

 Skreddersydde tjenester eller likhet for alle 

 Hvilke utfordringer velferdsteknologi kan forebygge ensomhet og/eller redusere 

sykdomsutvikling  
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 Hva er gode eksempler på ulike typer teknologiske løsninger  

 Situasjonen for eldre under koronaen, har endret feltet. Hva med de ikke-digitale eldre og 

velferdsteknologi  

 Kommunikasjonsteknologi og medisinsk avstandsoppfølging 

 Hvor kan jeg henvende meg 

 Ulike aktørers rolle og eget ansvar 

 Teknologi og bolig - risikorydding 

 Hvordan sette i gang dialog om dette i din kommune  

 

3. Annet: 

 

 Ordfører orienterer om årets TV-aksjon. I år er det ikke bøssebærere, men en 

elektronisk innsamlingsaksjon med bl.a. bruk av Vipps eller spleis. Det er planlagt 

kafé i anledning TV-aksjonen på Lebesby og i Kjøllefjord den 17. oktober. Ordfører 

henstiller til at man er behjelpelig med de som ikke har Vipps, men som ønsker å 

bidra til innsamlingen.  

 Leder av Eldrerådet informerer om eldredagen som ikke ble markert med hensyn til 

Korona. Her vises for øvrig til andre kommuner, bl.a. Karasjok, Tana og Gamvik, 

hvor markering ble gjennomført. Det stilles spørsmål om kommunen har budsjett til 

slike arrangement. I 2015 var det satt av 5000.- til formålet. Noen år tidligere søkte 

pensjonistforeningen om midler, og fikk 6000.- til arrangementet. Dette var et 

arrangement hvor foreningen gikk med kr 3800.- i minus. 

På bakgrunn av dette etterspørres det om kommunen kan ta initiativ til at det lages 

retningslinjer/rutiner for arrangementet årlig, og at det settes av midler til formålet.  

Eldrerådet fremmer dette som tilleggssak i møtet. 

 Eldrerådet etterspør status på sak lagt fram i møte i vår gjeldende Boliger tilrettelagt 

for eldre i kommunen. Administrasjonen sjekker dette opp. 

 

Eldrerådet tar orientering til etterretning. 

*** Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 
 Eldrerådet orienteres om følgende i møte 6.10.2020:  

 

1. Orientering om budsjett tas opp i neste Eldrerådsmøte den 17.11.2020.  

2. Administrasjonen orienterer om tilbud fra Pensjonistforbundet (sentralt) om kurs i 

velferdsteknologiens muligheter. 
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Lebesby eldreråd får tilbud om opplæring via Teams på nett. Administrasjonen legger til 

rette for at eldrerådet gjennomfører opplæringen på rådhuset, hvor opplæring kan 

foregå via storskjerm. Det vil være mulighet for en introduksjon først fra 

Pensjonistforbundets side, og deretter vil det være mulighet for å velge en mer 

utdypende gjennomgang av de tema som Pensjonistforbundet tilbyr. 

Det er enighet i Eldrerådet om at man takker ja til tilbudet. Administrasjonen kontakter 

Pensjonistforbundet for å avtale datoer. I første omgang er det ønskelig med 

introduksjon den 11. november 2020. Og dersom det er anledning, så vil man forsøke å 

få til et tema i forbindelse med eldrerådets neste møte, den 17. november 2020.  

Administrasjonen informerer Eldrerådet når avtale med Pensjonistforbundet er på plass.  

 

 

Foredraget vil gi introduksjon i følgende tema 

 Eldrerådets rolle på feltet 

 Brukerrollen, hva, hvem, hvorfor og når 

 Hva som ligger i begrepet velferdsteknologi og hvorfor velferdsteknologi er et satsningsområde 

 Hva er ståsted på feltet i din kommune  

 Velferdsteknologiens plass i helsetjenestene  

 Kommunene, NAVs hjelpemiddelsentral og deg selv. Hvem yter hva 

 Skreddersydde tjenester eller likhet for alle 

 Hvilke utfordringer velferdsteknologi kan forebygge ensomhet og/eller redusere 

sykdomsutvikling  

 Hva er gode eksempler på ulike typer teknologiske løsninger  

 Situasjonen for eldre under koronaen, har endret feltet. Hva med de ikke-digitale eldre og 

velferdsteknologi  

 Kommunikasjonsteknologi og medisinsk avstandsoppfølging 

 Hvor kan jeg henvende meg 

 Ulike aktørers rolle og eget ansvar 

 Teknologi og bolig - risikorydding 

 Hvordan sette i gang dialog om dette i din kommune  
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Annet: 

 

 Ordfører orienterer om årets TV-aksjon. I år er det ikke bøssebærere, men en 

elektronisk innsamlingsaksjon med bl.a. bruk av Vipps eller spleis. Det er planlagt 

kafé i anledning TV-aksjonen på Lebesby og i Kjøllefjord den 17. oktober. Ordfører 

henstiller til at man er behjelpelig med de som ikke har Vipps, men som ønsker å 

bidra til innsamlingen.  

 Leder av Eldrerådet informerer om eldredagen som ikke ble markert med hensyn til 

Korona. Her vises for øvrig til andre kommuner, bl.a. Karasjok, Tana og Gamvik, 

hvor markering ble gjennomført. Det stilles spørsmål om kommunen har budsjett til 

slike arrangement. I 2015 var det satt av 5000.- til formålet. Noen år tidligere søkte 

pensjonistforeningen om midler, og fikk 6000.- til arrangementet. Dette var et 

arrangement hvor foreningen gikk med kr 3800.- i minus. 

På bakgrunn av dette etterspørres det om kommunen kan ta initiativ til at det lages 

retningslinjer/rutiner for arrangementet årlig, og at det settes av midler til formålet.  

Eldrerådet fremmer dette som tilleggssak i møtet. 

 Eldrerådet etterspør status på sak lagt fram i møte i vår gjeldende Boliger tilrettelagt 

for eldre i kommunen. Administrasjonen sjekker dette opp. 
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