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Møteprotokoll 8.9.2020 
 
Møtested: Møterom kommunehuset 
 
Tilstede: Jarle Adolfsen, Jørun Rognsaa, Hans Nikolaisen 
Forfall:  Svein Prestbakk, Inessa Forsgren  
Vararepr: Astrid Tunheim 
Andre:  Adm.sjef Lars Strøm, (sak 17, 18 og 19), ordfører Sigrun W. Prestbakmo (sak 
17, 18, 19), Grethe D. Kleppe, sekretær 
 
Sak 15/20:  Godkjenning av innkalling og saksliste 
              Til sakslista –  følgende tema ønskes tatt opp under sak 21/20: Eventuelt 
  -renovasjon fritidsboliger 
  -eldredagen 
  -kommunikasjon til offentlige kontorer  
   
  Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes 
 
Sak 16/20: Godkjenning av protokoll fra møte 12.5.2020 
 
  Vedtak: Protokoll fra møte 12.5.2020 godkjennes. 
 
Sak 17/20: Hjemmehjelpa i Salangen: situasjonen i dag, utfordringer framover? (SABE) 
 
  Leder Jarle Adolfsen har møte med ledelsen på SABE, Kristin Fjærvoll Nordmo 
og Karianne Dørum. 
  Dette for å få informasjon om «ståa» i pleie- og omsorg med hovedvekt på 
heimesykepleien. 
 
  -behov for 7-8 flere langtidsplasser 
  -har 2 plasser som er forbeholdt rehabilitering (folk som kjem fra sykehus etc) 
  -hjemmetjenesten har ikke nattevakt, noe som absolutt burde vært 
  -2 plasser (korttidsavdeling/avlastningsavdeling for demente 
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  Vi vet at eldrebølgen kommer og behov for nok helsepersonell vil bli 
betraktelig større. Utfordringen er å få kvalifisert helsepersonell,  og hvor vi skal hente 
pengene fra! 
  Pleie- og omsorg trenger mer, og det vil medføre at det blir mindre på andre. 
 
  Administrasjonssjefen og ordfører oppfordrer eldrerådet til å tenke kreativt 
og delta aktivt i prosessen med blant annet helse- og omsorgsplanen som skal vedtas i 
kommunen   seinere i år.  
 
  Leder la fram forslag til uttalelse på vegne av Salangen eldreråd med tittel 
«den største utfordringen i Salangen». Denne er stilet til kommunestyret. 
 
  Vedtak: Salangen eldreråd slutter seg enstemmig til det framlagte forslag. 
 
Sak 18/20: Ønomomiplan og budsjett 2021 som direkte berører eldre og syke 
 
  Info v/adm.sjef Lars Strøm. 
  Budsjettprosessen for neste år er i full gang, og det jobbes nå med budsjett 
ute i de ulike enhetene. Hvor stort budsjettet blir vet vi mer konkret om medio oktober 
måned. 
  Det vi vet er at det neste år vil bli en reduksjon på minst 5 – 6 mill. Dette 
skyldes blant annet at kontrakten med Mottaket går ut, reduksjon på inntekter i år på grunn 
av korona,  
  og at folketallet er gått ned. Bosettingstjenesten er redusert med 20 årsverk. 
Her er det kun 2 årsverk igjen. 
 
Sak 19/20: Sentrumsplanen. Ønsker og behov sett med «eldrebriller» 
 

Adm.sjef Lars Strøm viste eldrerådet en power-point presentasjon 
(mulighetsstudie) . Her fikk vi se forslag på hvordan et framtidig 
sentrumsområdet kan se ut, hvilke muligheter som finnes etc. Dette skapte en 
del spørsmål og svar. Eldrerådet syntes dette var interessant, og vil gjerne 
komme med innspill etter hvert. 
 
Leder takket adminstrasjonssjefen og ordfører for at de tok seg tid til å delta 
på møtet. 

 
Sak 20/20: Foredrag om velferdsteknologi? 
 
  Vi har mottatt et opplæringshefte som heter «velferdsteknologi». Dette deles 
ut til medlemmene. Eldrerådet setter seg inn i hva slags hjelpemidler som finnes, og kan 
seinere  
  komme med forslag på hva en bør ta i bruk. 
 
Sak 21/20: a) renovasjon fritidsboliger 
      Det er innført hytterenovasjon i kommunen. Alle som har egen hytte har 
fått krav om dette. I den forbindelse er det reist spørsmål om det er rom for at en grunneier 
som 
      har hytte i egen kommune kan fritas for ekstra avgift?  
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      Svar ved Åse Movik: Det er lovpålagt at alle som har fritidsboliger skal 
betale for renovasjon. Dette følger ikke personen som eier fritidsboligen men følger selve  
      bygget.  
      Salangen eldreråd ber kommunestyret se på saken om det er noen mulighet 
for kommunen å gjøre noe med dette. 
 
  b) Vedr manglende tilbakemeldinger/svar på henvendelser til offentlige 
kontorer 
      Det skjer dessverre innimellom at publikum ikke får svar på henvendelser – 
både skriftlig og pr telefon når de kontakter ulike offentlige kontorer. 
      Eldrerådet oppfordrer offentlige kontorer om å overholde lovpålagt svarfrist 
på henvendelser fra publikum. 
   
  c) Eldredagen 1.10.20 
 
      På grunn av korona tilrår eldrerådet at eldredagen 1.10.20 avlyses. 
 
Møtet slutt kl: 1300. 
 
 
  
Med hilsen 
 
 
Grethe Davidsen Kleppe 
sekretær 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 
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