SALANGEN KOMMUNE
Sentraladministrasjonen

Saksbehandler, dir. telefon:
Grethe Davidsen Kleppe, 976 83 967

Vår dato:
19.02.2021

Vår ref.:
20/232 - 12
Arkiv: FE-033

Deres ref.:

Møteprotokoll 18.2.2021
Møtested:

Formannskapssalen, kommunehuset

Tilstede:
Medlemmer: Jarle Adolfsen, Jørunn Rognsaa, Hans Nikolaisen, Inessa Forsgren, Svein
Prestbakk
Andre:
(sekretær)

Ingrid H. Frantzen (kommuneplanlegger, sak 3/21), Grethe D. Kleppe

Sak om sentrumsutvikling behandlet først etter ønske fra Ingrid H. Frantzen.
Sak 3/21: Sentrumsutvikling. Forslag til uttalelse
Informasjon om sentrumutviklingsprosjektet for Sjøvegan v/kommuneplanlegger Ingrid H.
Frantzen.
Det ble informert om bakgrunn for oppstart, hva som er tenkt framover etc. Planen har
ligget ute til høring slik at alle
som har villet komme med innspill har hatt mulighet til dette.
På hjemmesiden til Salangen kommune ligger det et skjema som er utarbeidet av plangruppa
hvor en kan fylle inn
sine ønsker/drømmer/kommentarer til planen. Hvordan ønsker en at Sjøvegan skal se ut om
10 år?
Salangen eldreråd takker Ingrid H. Frantzen for en veldig god informasjon om prosjektet.
Leder la fram forslag til uttalelse til planen for eldrerådets medlemmer: (se vedlegg:
sentrumsutvikling mer enn molo og strandpromenade)
Vedtak: Framlagte uttalelse enstemmig vedtatt.
Sak 1/21:
Postadresse:
Postboks 77
9355 Sjøvegan

Godkjenning av innkalling og saksliste
Fakturaadresse:
Postboks 84
9358 Tennevoll

Telefon: 77 17 20 00
E-post: postmottak@salangen.kommune.no
www.salangen.kommune.no

Bankkonto:
Org.nr.:

7878.06.50752
961 416 388 Mva

Tilleggssak: Årsmelding 2020 ønskes tatt opp. Blir ny sak 7/21.
Tilleggssaker under sak 8/21: Eventuelt:
a) 150 årsjubileum Salangen kommune
b) Møteplan
c) Veileder for eldrerådet
d) Brev fra pensjonistforbundet
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes med tillegg av ekstrasaker.
Sak 2/21:

Godkjenning av protokoll

Kommentar til sak 29/20 vedr Salangen bygdetun. Bekreftet at det er Sør-Troms Museum
som står for drift av bygdetunet.
Vedtak: Protokoll fra møte 12.11.2020 godkjennes.
Sak 4/21:

Kommuneplanens arealdel

Arealdelen skal revideres og er oppe til politisk behandling i kommunen. Det sammer er
oppretting av snøscooterløyper for rekreasjonskjøring.
Disse to sakene bør sees i sammenheng.
Leder la fram forslag til uttalelse til planen for eldrerådets medlemmer. (se vedlegg:
arealplan før scooterløyper i Salangen)
Vedtak: Framlagte uttalelse enstemmig vedtatt
Sak 5/21:

Seniorpolitikk i Salangen

Vedtak: Saken strykes.
Sak 6/21:

Reduksjon i avdeling for psykisk helse/rus

Eldrerådet har drøftet sak 8/21 i levekårsutvalget.
Rådet vil bekalge den reduksjon som er foreslått for avdeling psykisk helse og rus.
Vi viser til utarbeidet rapport og ansattes uttalelser. Slik vi oppfatter saken vil reduksjonen få
konsekvenser. Spesielt vil vi framheve utsagnet om at reduksjon eller bortfall av tjenester vil
få konsekvenser for eldre brukere med omfattende tjenester fra Hjemmetjenesten.
Vedtak: Salangen eldreråd anmoder kommunestyret om å opprettholde tjenestenivået i
avdelingen.
Sak 7/21:

Årsmelding 2020

Årsmelding 2020 ble lagt fram og lest igjennom av medlemmene. (se vedlegg)
Vedtak: Årsmelding 2020 Salangen eldreråd godkjennes.

Side 2 av 3

Sak 8/21:

Eventuelt

a) Kommunens 150-årsjubileum
Spørsmål fra medlem Prestbakk om deltakelse i hovedkomiteen hvis mulig. Dette
sjekkes opp.
b) Fartsgrense Garsnes-Rotvik
Fartsgrensen fra Garsnes – Rotvik settes ned til 60 km
c) Møteplan
Neste møte i eldrerådet: 16. april 2021 hvis saker.
d) Veileder for eldreråd
Leder gjennomgikk veileder for eldrerådet. Denne inneholder bl a; eldrerådet
behandler saker i møtet, hva kan eldrerådet uttale seg om, hvor ofte og hvor skal
møter holdes, hvordan behandler eldrerådet saker, organisering av arbeidet i
eldrerådet.
Vedtak: Tas til orientering
e) Brev fra pensjonistforbundet
«Eldrerådene må tas med på råd». Henstilling til eldreråd om å kreve involvering i
saker fra kommunestyrer og fylkesting.
Møtet slutt kl: 1245.

Med hilsen

Grethe Davidsen Kleppe
sekretær
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

Vedlegg
vedlegg til sak 3-21
vedlegg til sak 4-21
vedtak sak 7-21
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