SALANGEN KOMMUNE
Sentraladministrasjonen

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

Vår dato:
21.10.2021

Vår ref.:
20/232 - 15
Arkiv: FE-033

Deres ref.:

Medlemmer, varamedlemmer, Salangen kommunestyre

Møteprotokoll 20.10.2021
Møtested:

Møterom, kommunehuset

Tilstede:
Medlemmer: Jarle Adolfsen, Hans Nikolaisen, Svein Prestbakk,
Varamedlem: Astrid Tunheim
Andre:
Grethe D. Kleppe (sekretær)
Forfall:

Inessa Forsgren, Jørun Rognsaa

Leder ønsket velkommen, og startet møtet med et sitat fra «Hurdalsplattformen» side 64 –
kapittel «eldre».

Sak 9/21: Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.
Sak 10/21: Godkjenning av protokoll fra møte 18.2.2021
Vedtak: Protokoll fra møte 18.2.2021 godkjennes.
Sak 11/21: Referatsaker
a.
b.
c.
d.
e.

Åpning av ”Senter for Aldersvennlig Norge”, 27. april 2021. Digital deltakelse
Digitalt møte mellom Fylkeseldrerådet og kommunale eldreråd.
Digitalt seminar arr. av Nordlandsforskning om: ”Aldring i Distriktsnorge”.
Brev fra Salangen Demensforening; Tittel: ”Strekkes strikken for langt?”
Utvidet kommunestyre med budsjettseminar 16.09.21.

Vedtak: Tatt til orientering

Postadresse:
Postboks 77
9355 Sjøvegan

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

Sak 12/21: Trafikksikkerhetsplan for Salangen 2021 – 2025
Forslag til uttalelse:
Salangen eldreråd har ikke levert høringsuttalelse. Vi er fornøyd med at ny plan er utarbeid,
og støtter opp om de holdningsskapende og fysiske tiltak som er listet opp i forslag til plan.
Men vi stiller spørsmål med hvem som skal være ansvarlig for gjennomføring av de tiltak
kommunen har ansvar for. Vi nevner spesielt holdningsskapende tiltak nr. 2 som sier:
«Kommunen skal være pådriver for å bedre forholdene i trafikken for eldre og
funksjonshemmede».
Her ber vi om at eldrerepresentant blir invitert til å være med når dette arbeidet skal
konkretiseres og settes ut i livet.
Vedtak: forslag til uttalelse enstemmig vedtatt
Sak 13/21: Frivilligsentralen i Salangen (SAFA)
Forslag til uttalelse:

Kommunal bevilgning til SAFA!
Eldrerådet i Salangen har i møte drøftet Frivillighetssentralens rolle og situasjon i
kommunen. Eldrerådet er imponert over det arbeidet som gjøres av to ansatte i delstillinger,
og mange frivillige. Stiftelsen skaper møteplasser og trivsel i hverdagen for eldre og andre
som har behov. Stiftelsens facebook-side dokumenterer mye av det som tilbys. SAFAs tiltak
er populære og verdifulle. De oppfyller mål i helsereformen «Leve hele livet».
Vi er kjent med at Stortinget har gjort vedtak om at finansieringen av frivillighetssentralene
skal sikres både i store og små kommuner. For 2021 er tilskuddet 440 000,- pr sentral med
100 % stilling. SAFA har to delstillinger ( 70 + 30 %). Regjeringen har bebudet ny forskrift fra
2022, der statlig tilskudd vil begrense seg til 60 % av det totale driftsbudsjett, og de
resterende 40 % må framskaffes lokalt.
Det innebærer at stiftelsen må bruke tid og krefter på egenfinansiering gjennom
inntektsbringende arrangementer og på andre måter.
Eldrerådet oppfordrer Salangen kommune til fortsatt å være bidragsyter i finansiering av
SAFA.
Vedtak: forslag til uttalelse enstemmig vedtatt.
Sak 14/21: Demensomsorgen i Salangen
Forslag til vedtak:
Eldrerådet har mottatt kopi av brev til politisk og administrativ ledelse i Salangen fra styret i
Salangen demensforening.
I brevet belyses den utfordrende situasjonen som en pårørende til demenspasient står i.
Styret lister også opp ulike mangler på kapasitet på SABE.
Eldrerådet i Salangen er kjent med at romkapasiteten på SABE er sprengt, og at det er
mangel på fagpersonell.
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Vi ber kommunestyret ta snarlige effektive grep for å komme à jour med behovet.
Vedtak: Forslag enstemmig vedtatt.
Sak 15/21: Nåsituasjon og behov på SABE
Leder i eldrerådet har hatt møte med enhetsleder for oppdatering av nåsituasjonen ved
institusjonen.
Forslag til uttalelse:
For ett år siden hadde eldrerådet denne saken på dagsorden. Se referat i sak 17/20, og
uttalelse med tittel «Den største utfordringen i Salangen».
Etter ny oppdatering kan vi konstatere at situasjonen ved SABE ikke er forbedret
nevneverdig i løpet av året som er gått. Det er snakk om overbelegg på langtidsplasser,
mangel på plasser rehabilitering, nattevakt for heimeboende mangler fortsatt, mangel på
avlastning demente. Det er for få sykepleiere og helsefagarbeidere. Elever fra SVS brukes
mye som helgevakter.
Vi etterlyser plan, bevilgninger og politiske vedtak på hvordan «den største utfordringen»
skal håndteres. Tida er knapp.
Eldrerådet ber kommunestyret ta snarlige grep.
Vedtak: forslag til uttalelse enstemmig vedtatt
Sak 16/21: Eventuelt
a) Brev fra forebyggende forum i forbindelse med eldredagen 1. okt. «Har kommunen
din oversikt over ulykkesrisiko hos hjemmeboende eldre, slik Folkehelseloven
pålegges?
b) Nasjonal konferanse 1. nov – «sammen for et aldersvennlig Norge».
c) Røyking på offentlig sted
Tema tatt opp da vi ofte opplever at det røykes like utenfor inngangsdører til
offentlige bygg
Henstiller at røykeloven etterfølges ved offentlige bygg.
Møtet slutt!

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

Kopi til
Avdelinger
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