
 
 

SALANGEN KOMMUNE 
Sentraladministrasjonen 

  
Vår dato: Vår ref.: 
18.11.2022 22/70 - 10 
 Arkiv: FE-033, TI-&29 

 Saksbehandler, dir. telefon: Deres ref.:  

 Grethe Davidsen Kleppe, 976 83 967   

 

 
 
Postadresse: 

 
Fakturaadresse: 

 
Telefon: 77 17 20 00 

 
Bankkonto:
 6345.06.192
07 

 
7878.06.50752 

Postboks 77 Postboks 84 E-post: postmottak@salangen.kommune.no  Org.nr.: 961 416 388 Mva 
9355 Sjøvegan 9358 Tennevoll         www.salangen.kommune.no   

 

Hans Eralf Nikolai Nikolaisen 
Mjøsundveien 111 
9350 Sjøvegan 
 

 

 
 
Møteprotokoll fra møte 17.11.2022 
 
Møtested:  Formannskapssalen 
 
Til stede: Jarle Adolfsen, Jørunn Rognsaa, Hans Nikolaisen, Svein Prestbakk 
Forfall:  Inessa Forsgren 
Vara:  Astrid Tunheim 
Andre:  Økonomisjef Heidi S. Aasen (sak 20/22), Grethe D. Kleppe (sekr.) 
 
Leder ønsket velkommen. Han kom med ei oppfordring til rådet om å komme med innspill 
om aktuelle saker rådet kan ta opp. 
 
Sak 15/22: Godkjenning av innkalling og saksliste. 
 
Vedtak: Godkjent. 
 
Sak 16/22: Godkjenning av protokoll fra møte 8.6.2022. 
 
Vedtak: Godkjent 
 
Sak 17/22: Referatsaker 
 
1. 
a) E.rådets uttalelse til k.styret i sak 12/22, og behandling i k.styret 
    Jfr. vedtak i k.sak 035/22 
b) Eldrerådskonferansen i Tromsø 4.okt.  
 -PP Statsforvalteren: Status for "Leve Hele Livet". 
c) N-N Eldrerådskonf. i Kirkenes 14.9. 
 -Nei til nedlegging av Eldreombudet 

-Husbankens virkemidler 
d) Foredrag Salangen kulturhus: Temaer: 1. Kosthold,      
2. Velferdsteknologi (kopi utdeles) 
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Leder refererte fra disse. 
a) Ok 
b) Leder deltok. 
c) Ingen deltok 
d) Ok 
2. Ok 
 
Vedtak: Tatt til orientering 
 
Sak 18/22: SABE som Livsgledehjem 
 

Leder refererte brev tilsendt rådet fra stiftelsen «Livsglede for eldre». 
 

Forslag til uttalelse: 
 

            Livsgledehjem er en nasjonal sertifiseringsordning som sikrer at psykososiale behov 
 ivaretas ved virksomheter med heldøgns eldreomsorg. 

Det handler om å velge arbeidsmetoder som kan individrette omsorgen på en 
tilfredsstillende måte i nært samspill med institusjoner, organisasjoner og frivillig- 
heten i kommunen. Se mer her: livsgledeforeldre.no 

 Salangen Eldreråd ønsker at Salangen Bo- og Eldresenter (SABE) skal bli sertifisert 
 som "Livsgledehjem". Det betinger politisk vedtak i kommunestyret og administrativ  
 søknad. 
 

Vedtak: Salangen eldreråd slutter seg til framlagte uttalelse.  
   

 Enstemmig vedtatt. 
 
Sak 19/22: Aldersvennlig Salangen 
 
Forslag til uttalelse: 
 

             Rådet for et aldersvennlig Norge har oppfordret kommunale Eldreråd. 
 Det handler om å gi innspill til kommunens samfunnsplaner og arealplan. 
 Eldreperspektivet må være med som både mål og metode i all samfunnsutvikling. 
 For eksempel må uteområder, møteplasser, boligområder, transporttilbud, 
 kulturtilbud og digitale løsninger være utformet slik at eldre sine ønsker og 
 behov inkluderes. 
 Eldrerådet i Salangen slutter seg til denne utfordring og sender den til kommunens 
 ledelse.  Vi oppfordrer samtidig kommunen til å bli med i nettverket Et aldersvennlig 
 lokalsamfunn, der 190 andre kommuner er medlem allerede. 

 
Vedtak: Salangen eldreråd slutter seg til framlagte uttalelse. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Sak 20/22: Budsjett og økonomiplan 2023 – 2026 
 
Økonomisjef Heidi Sund Aasen var invitert til møtet for å gi eldrerådet informasjon og 
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for å svare på spørsmål om budsjett- og økonomiplan for perioden 2023 – 2026. 
Ho ga en god og oversiktlig redegjørelse for investeringer som er satt på planen: for å 
nevne noen: 
- Nattevakt hjemmetjenesten 
- Ombygging gatelys til Led (sparing strøm) 
- Varmepumpe SABE 
- Varmepumpe Vasshaug barnehage 
- Kjøkken på avdelinger SABE (oppgradering) 
- Klasserom Salangen skole (ombygging) 
- Vann Laberg 
- Gårds- og slektshistorie 
- Fiberutbygging 
- Sentrumsutvikling 
- Omsorgsboliger planlegges 

+ flere … 
 
Eldrerådet har drøftet fremlagt budsjett- og økonomiplan. Vi vil uttale følgende: 
 
Eldrerådet gir honnør til administrasjonen som har styrt økonomien de seinere år 
slik at lånebelastningen er redusert, og fondsavsetningen har økt. 
 
Likevel er utfordringene store framover både for drift og investering. 
 
For pleie- og omsorg har vi følgende anmodning: 
Driftsbudsjettet må være romslig nok til å kunne tilsette personale etter behov, 
slik at det blir tid til å gjøre jobben tilfredsstillende både på institusjon og i 
heimehjelp. 
Når det gjelder investeringer i eldreomsorgen ber vi om at ombygging/utvidelse 
av avdelinger på SABE, samt nybygg av heldøgns omsorgsboliger tas inn i 
investeringsbudsjettet for 2023-2026 og gir høyeste prioritet. 

 
Sak 21/22: Eventuelt 
 

a) Dagsenteret er visstnok ikke i drift for tiden. Dette synes vi må «opp å gå 
igjen» snarest. 
Ønskelig at de som bruker dagsenteret får mulighet til å spise middag på SABE 
de dagene de er på dagsenteret. 
 

b) Eldrerådet har fått innbydelse fra fylkeseldrerådet til webinar 30. nov. 2022. 
Jarle og Svein ønsker å delta på dette. Formannskapssalen er bestilt fra  
kl: 1130-1330.  
 
Møtet slutt kl: 1230. 
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Med hilsen 
 
 
Grethe Davidsen Kleppe 
fagleder 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 
 
 

 
 
Mottakere: 
Inessa Perlina Forsgren Lilundveien 29 9350 Sjøvegan 
Jarle Ludvik Adolfsen St.Hansveien 62 9350 SJØVEGAN 
Jørunn Rognsaa Sjøveien 431 9350 Sjøvegan 
Kommunestyret    
Svein Jøran Prestbakk Prestbakkveien 446 9350 Sjøvegan 

 

Kopi til 
Astrid Irene Tunheim Strandveien 7 9350 Sjøvegan 
Heidi Sund Aasen 

   

Kristin Fjærvoll Nordmo 
   

Lars Strøm 
   

Sigrun Wiggen Prestbakmo 
   


