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Møteprotokoll 12.11.2020 
 
Møtested: Formannskapssalen 
 
Tilstede: Jarle Adolfsen, Jørunn Rognsaa, Hans Nikolaisen, Svein Prestbakk, 
   
Forfall:  Inessa Forsgren 
Vara:  Astrid Tunheim 
 
Andre:  Økonomisjef Heid S. Aasen (sak 24/20), endringsleder Bjørge Blekkerud 
  (sak 28/20), sekretær Grethe D. Kleppe 
 
Sak 22/20: Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Vedtak:   
Innkalling og saksliste godkjennes 
 
Sak 23/20: Godkjenning av protokoll fra møte 8.9.20 
  
Vedtak: 
Protokoll fra møte 8.9.20 godkjennes. 
 
Sak 24/20: Budsjett for helse- og omsorg. Behov og budsjettforslag. 
        Orientering v/Heid S. Aasen 
 
Stikkord fra orienteringen: 
 
-nybygg Ryet– omsorgsboliger  
-SABE – økende behov. Karen-stua åpner fra 1.1.21 for å dekke behovet 
-Overtar 1 KAD-sengeplass fra Bardu 
-Lyst ut 2 sykepleierstillinger 
-Mindre behov for hjemmehjelp 
-Ingen økning i gebyrer for neste år unntatt kostpenger, dette p.g.a økning i matpriser 
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Øvrig: 
-likviditeten i kommunen er bra 
-eiendomsskatt nedsatt til 4 promille fra 1.1.21 
-SAFA – tilskuddet fra Salangen kommune blir fjernet. Løser dette igjennom et tilskudd fra 
staten (prosjekt tilskudd «sårbare eldre ) går inn med kr 122 000,-  
 
Vedtak: 
Eldrerådet er tilfreds med at det er lagt inn budsjettmidler til å åpne «Karen-stua» og at det 
er utlyst 2 stillinger for sykepleiere, og at 1 av KAD-sengene blir overtatt av kommunen. 
 
Eldrerådet slutter seg til Salangen pensjonistforenings anmodning om å bidra til at SAFA får 
nødvendig kommunal bevilgning til å kunne opprettholde drifta som nå. SAFA sine 
aktivitetstilbud er allsidige og viktige lavterskeltiltak (jfr HOP s. 9) 
 
Etter spørsmål fra leder ble det gitt tilslutning til å sende uttalelsen «Den største 
utfordringen i Salangen» til lokale medier. 
 
Sak 25/20: Saksområder å jobbe med gjennom perioden, jfr epost fra Sørreisa eldreråd 
 
Leder viste power-point framlegg fra eldrerådet i Sørreisa, deres prioriteringsområder 
 
Stikkord fra denne: 
-målsettinger 
-sentrumsnære boligløsninger 
-digitale løsninger 
-samarbeid/samhandling med pensjonistforeninger, råd for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne, ungdomsråd 
-aldersdiskrimimering 
 
Vedtak: 
Eldrerådet tenker gjennom om det er andre saker som bør jobbes med og tar saken opp på 
neste møte. 
 
Sak 26/20: Behov for omsorgsboliger 
 
Eldrerådet har mottatt brev fra Salangen pensjonistforening der de «lurer på» behovet for 
omsorgsboliger nå og i årene fremover. Vi viser til HOP (helse- og omsorgsplanen) s. 15, tab 
3 der behovet fram mot 2030 er beregnet.   
Eldrerådet ber kommunestyret sørge for at dette behovet blir planmessig og økonomisk 
imøtekommet. 
 
Sak 27/20: Rapport fra pensjonistforbundet «Den kommunale helse- og omsorgstjenesten  
        etter koronaen» 
 
Leder ser igjennom rapporten til neste møte. 
 
Sak 28/20: Velferdsteknologi. Gjennomgang av Pensjonistforbundets opplæringshefte 
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Gikk gjennom opplæringshefte. 
 
Bjørge Blekkerud var invitert til møtet for å informere om jobben med velferdsteknologi i 
Salangen kommune. 
Blekkerud er ansatt i kommunen som velferdsteknologikonsulent.  Det er nedsatt en 
prosjektgruppa som skal bestå av representanter fra ergoterapi, pleie- og omsrorg, Ryet, IKT 
og konsulent B.B.  Disse skal jobbe med velferdsteknoligi som tema, involvere ulike 
brukergrupper, kartlegging hva brukerne har behov for etc. 
Gruppa ble etablert årskiftet 2019/2020. Har vært satt litt på vent p.g.a koronaepidemien. 
 
Stikkord: 
- involvering av brukere/grupper/pårørende/ansatte/andre 
-tiltak 
-infomøter 
-ønske fra eldrerådet om brukerrepresentant i gruppa 
-nå fokus på hjemmetjenesten – opplæring og behovsanalysering 
 
Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 
Sak 29/20: Eventuelt 
 
-Forespørsel om Salangen kommune står for vedlikehold av Salangen bygdetun. 
Svar:  Sør-Troms Museum står for dette. 
 
-Middagsservering på SABE – ønske om å flytte tidspunkt for middag til kl: 1400. 
SABE ønsker å flytte middagsservering til kl. 1400, og spør om synspunkter på dette. 
Saken drøftet. Konklusjon: Eldrerådet mener beboere og ansatte må avgjøre saken til eget 
felles beste. 
 
Møtet slutt! 
 
Med hilsen 
 
 
Grethe Davidsen Kleppe 
fagleder 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 
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