Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Nordreisa eldreråd
Formannskapssalen, Rådhuset
10.09.2018
10:00 – 11:45

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Knut M. Pedersen
Leder
Lilly Nyvoll
Nestleder
Brynjulf S. Blixgård
Medlem
Ella Halvorsen
Medlem
Tanja Birkeland
Medlem

Representerer
AP

SP

Merknader

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Lisbeth Berg
Konsulent
Underskrift:
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er
i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.
______________________
Knut M. Pedersen
Leder

_______________________
Brynjulf Blixgård

______________________
Lisbeth Berg
Utvalgssekretær

_______________________
Lilly Nyvoll
Nestleder

Saksliste
Utv.saksnr
PS 3/18

Sakstittel

U.Off

Resultatrapport pr. juni 2018 - helse- og omsorg

Arkivsaksnr
2018/306

Referat:
1. Eldredagen:
Eldredagen blir fredag 28.09.18 kl. 17 på kantinen på idrettshallen.
Det legges opp til et program med lapskaus fra kl. 18:00.
Musikk i tre kvarter med Reisasnabben. Andre underholdere vil bli forespurt.
Det vil bli trykt opp sanghefte.
Det vil ikke bli tillatt med loddsalg under eldredagen.
Leder i eldrerådet og frivillighetssentralen samarbeider om planleggingen av eldredagen.
Annonsering vil skje via ark i postkassen til innbyggerne, oppslag rundt omkring i
kommunen, kommunens hjemmeside og kommunens facebook side.
På sykehjemmene vil eldredagen bli markert kl. 11 på formiddagen den 28.09.18.

2. Eldrerådet etterlyser svar på brev vedrørende Nordreisa kommunes prispolitikk for utleie
av lokaler til lag og foreninger.
3. Eldrerådet etterlyser informasjon om fremdriften i arbeidet med ny helse- og
omsorgsplanen.
4. Leder i eldrerådet informerte om saker som skal tas opp på
Fylkeseldrerådskonferansen/generasjonskonferansen i Harstad 19. og 20. september
2018.
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Behandling:
Eldrerådet fremmet følgende forslag:
Eldrerådet har få kommentarer til rapporten, men vil uttrykke stor bekymring når det gjelder det
stadig vedvarende høye sykefraværet ved flere avdelinger i kommunens helseinstitusjoner.
Dette har vært høyt over lang tid, og ser ikke ut til å være nedadgående.
Vi mener at dette er bekymringsfullt både med tanke på de ansattes arbeidsmiljø og
arbeidsbelastning, og å sikre en forsvarlig omsorg av de av våre eldre som i dag befinner seg i
institusjonene.
Eldrerådet har også registret at det kan synes som om denne situasjonen er blitt forverret etter at
det ble gjort endringer i pleiefaktoren våren 2017. Selv om dette har hatt positiv effekt på den

generelle økonomiske situasjonen for kommunen, mener vi at det er uheldig at dette ser ut til å
ha hatt slik negativ effekt som rapporten viser.
Vi har selvsagt mening om hva som kan være årsaken til at denne situasjonen har oppstått, og
har ingen konkrete forslag på løsninger, men forventer at det snarest tas grep som kan bedre
denne situasjonen.
Forslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Eldrerådet har få kommentarer til rapporten, men vil uttrykke stor bekymring når det gjelder det
stadig vedvarende høye sykefraværet ved flere avdelinger i kommunens helseinstitusjoner.
Dette har vært høyt over lang tid, og ser ikke ut til å være nedadgående.
Vi mener at dette er bekymringsfullt både med tanke på de ansattes arbeidsmiljø og
arbeidsbelastning, og å sikre en forsvarlig omsorg av de av våre eldre som i dag befinner seg i
institusjonene.
Eldrerådet har også registret at det kan synes som om denne situasjonen er blitt forverret etter at
det ble gjort endringer i pleiefaktoren våren 2017. Selv om dette har hatt positiv effekt på den
generelle økonomiske situasjonen for kommunen, mener vi at det er uheldig at dette ser ut til å
ha hatt slik negativ effekt som rapporten viser.
Vi har selvsagt mening om hva som kan være årsaken til at denne situasjonen har oppstått, og
har ingen konkrete forslag på løsninger, men forventer at det snarest tas grep som kan bedre
denne situasjonen.

