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Følgende medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Kjell Ronald Norum
Leder
Marit Elise Solbakken
Nestleder
Tone Mentzoni
Medlem
Yngvar Sjåfjell
Medlem
Kirsten Madsen
Varamedlem
Salli Johansen
Medlem

Repr

Vara for

Per Ludvig Pedersen

Fra administrasjonen møtte:
Trine Breivik Sekretær
Vivian Birkeland arealplanlegger - redegjorde i sak 1/20
Anne Grete Mosti kommunalsjef Helse og omsorg - svarte på spørsmål i sak 1/20
Petter Kjærnes prosjektkoordinator - svarte på spørsmål i sak 2/20
Ingen merknader til innkallingen.
Merknader til sakslista:
 Sak «Ev ledig kapasitet på omsorgstilbud – tilbud til andre kommuner i Salten» tas til
behandling i Eldrerådet.
Merknader til referatene: RS 1/20 - brev fra Søndre Gildeskål pensjonistforening:
 Beboerne i eldreboligene må tas på alvor når de klager på vedlikeholdet av boligene.
Som en har forstått har dette vært klaget på over lengre tid.
Eldreboligene er en del av omsorgstilbudet kommunen gir. Boligene må derfor settes i
forsvarlig stand så snart som mulig.
En kompensasjon inntil feil er rettet opp, bør kompenseres med reduksjon i husleien.
Denne saken må følges opp snarest.
Ingen andre merknader til referatene.

Møteprotokollen er godkjent av Kjell Norum og Marit Solbakken

PS 1/20 Kunnskapsgrunnlag- utviklingstrekk og
utfordringer
Behandling i Eldrerådet - 17.02.2020:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Eldrerådets uttalelse:
1.

Kunnskapsgrunnlaget vedtas og legges til grunn for all planlegging i Gildeskål
kommune.

2.

Kunnskapsgrunnlaget oppdateres årlig og legges frem til behandling i
kommunestyrets junimøte hvert år.

Rådmannens forslag til vedtak:
1.

Kunnskapsgrunnlaget vedtas og legges til grunn for all planlegging i Gildeskål
kommune.

2.

Kunnskapsgrunnlaget oppdateres årlig og legges frem til behandling i
kommunestyrets junimøte hvert år.

PS 2/20 Sentrumsutvikling Gildeskål - Gildeskålmodellen
sluttrapport
Behandling i Eldrerådet - 17.02.2020:
Representanten Solbakken la frem følgende forslag til tillegg i punkt 6: Gildeskålmodellen bør
publiseres vidt for å hente inn investorer.
Rådmannens forslag til vedtak med Solbakkens tillegg ble enstemmig vedtatt.
Eldrerådets uttalelse:
1.

Med utgangspunkt i Gildeskålmodellen bes rådmannen legge frem ny planstrategi
for kommende kommuneplanarbeid.

2.

Kommunen skal prioritere utvikling av de fire tettstedene med fokus på de fysiske
møteplassene og de sosiale i form av aktiviteter og arrangementer.

3.

Gildeskålmodellens funn, idéer og forslag danner grunnlag for planprosessene for
utvikling av de fire tettstedene.

4.

I tråd med budsjett for 2020 ber kommunestyret om at internt og eksternt
informasjonsarbeid prioriteres for styrket omdømmebygging.

5.

Ordfører tar initiativ til å opprette en gjennomføringsgruppe for utvikling av idéer
og forslag fra prosjektet. Fokuset skal være på hvordan lokalutvalg,
lag/foreninger, bedrifter og enkeltpersoner kan realisere egne prosjekter, med
tilrettelegging og bistand fra kommunen.

6.

Visningsrommet skal sammen med nettstedet www.gildeskalmodellen.no være et
verktøy for utvikling av idéer og forslag, hvor aktører kan arrangere egne
workshops og andre kreative prosesser. Gildeskålmodellen bør publiseres vidt for
å hente inn investorer.

Rådmannens forslag til vedtak:
1.

Med utgangspunkt i Gildeskålmodellen bes rådmannen legge frem ny planstrategi
for kommende kommuneplanarbeid.

2.

Kommunen skal prioritere utvikling av de fire tettstedene med fokus på de fysiske
møteplassene og de sosiale i form av aktiviteter og arrangementer.

3.

Gildeskålmodellens funn, idéer og forslag danner grunnlag for planprosessene for
utvikling av de fire tettstedene.

4.

I tråd med budsjett for 2020 ber kommunestyret om at internt og eksternt
informasjonsarbeid prioriteres for styrket omdømmebygging.

5.

Ordfører tar initiativ til å opprette en gjennomføringsgruppe for utvikling av idéer
og forslag fra prosjektet. Fokuset skal være på hvordan lokalutvalg,
lag/foreninger, bedrifter og enkeltpersoner kan realisere egne prosjekter, med
tilrettelegging og bistand fra kommunen.

6.

Visningsrommet skal sammen med nettstedet www.gildeskalmodellen.no være et
verktøy for utvikling av idéer og forslag, hvor aktører kan arrangere egne
workshops og andre kreative prosesser.

PS 3/20 Mandat og prosess for å utrede ny
omsorgsstruktur i Gildeskål kommune
Behandling i Eldrerådet - 17.02.2020:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Eldrerådets uttalelse:
Det gjennomføres en utredning av ny omsorgsstruktur med følgende mandat.
Mandat:
«Utredningen skal foreslå en kostnadseffektiv organisering av omsorgstjenesten som sikrer
innbyggerne fleksible og tilrettelagte tjenester av god kvalitet og på rett nivå. Ansatte skal gis
mulighet for et godt og utviklende fag – og arbeidsmiljø»
Herunder utredes:



Opprettholde eller avvikle tjenesteområde Nygårdsjøen eldresenter
Opprettholde eller avvikle tjenesteområde Sandhornøy eldresenter






Tilpasse antall institusjonsplasser til forventet behov i et 5 - 6 års perspektiv
Organisering av Åpen omsorg - hjemmesykepleie og hjemmehjelp
Øke grunnbemanning i omsorgstjenesten for å redusere vikarbruk og overtid
Opprettholde dagens omsorgsstruktur

Prosess:
Arbeidet organiseres som et prosjekt og skal ha bred forankring i alle interessentgrupper med
god informasjon og ha «trykk» på prosjektet. Det gjennomføres en grundig utredning som
legges fram for politisk behandling i oktober/november.
Det oppnevnes en styringsgruppe som består av ordfører, rådmann, medlemmer fra
levekårsutvalget, HTV og hovedverneombud.
Rådmannen gis fullmakt til å oppnevne en arbeidsgruppe som er bredt sammensatt slik at
den favner om den utredningen kommunestyret vedtar utredet.
Rådmannens forslag til vedtak:
Det gjennomføres en utredning av ny omsorgsstruktur med følgende mandat.
Mandat:
«Utredningen skal foreslå en kostnadseffektiv organisering av omsorgstjenesten som sikrer
innbyggerne fleksible og tilrettelagte tjenester av god kvalitet og på rett nivå. Ansatte skal gis
mulighet for et godt og utviklende fag – og arbeidsmiljø»
Herunder utredes:







Opprettholde eller avvikle tjenesteområde Nygårdsjøen eldresenter
Opprettholde eller avvikle tjenesteområde Sandhornøy eldresenter
Tilpasse antall institusjonsplasser til forventet behov i et 5 - 6 års perspektiv
Organisering av Åpen omsorg - hjemmesykepleie og hjemmehjelp
Øke grunnbemanning i omsorgstjenesten for å redusere vikarbruk og overtid
Opprettholde dagens omsorgsstruktur

Prosess:
Arbeidet organiseres som et prosjekt og skal ha bred forankring i alle interessentgrupper med
god informasjon og ha «trykk» på prosjektet. Det gjennomføres en grundig utredning som
legges fram for politisk behandling i oktober/november.
Det oppnevnes en styringsgruppe som består av ordfører, rådmann, medlemmer fra
levekårsutvalget, HTV og hovedverneombud.
Rådmannen gis fullmakt til å oppnevne en arbeidsgruppe som er bredt sammensatt slik at
den favner om den utredningen kommunestyret vedtar utredet.

PS 4/20 Utvidelse av veilys i mørke områder
Behandling i Eldrerådet - 17.02.2020:
Forslag til endring i 1. punkt fra representanten Yngvar Sjåfjell:
Det foreslås etablering av veilys over en strekning på 1 km på Sørarnøy.

Definert skolevei fra krysset ved molo fra butikken og til trelastutslaget til Birkeli er på ca 1,4
km. Det foreslås derfor at det etableres veilys på hele denne strekningen. Dette synes mer
økonomisk enn å ta denne etableringen i to omganger.
Rådmannens forslag til vedtak med tillegg fra Sjåfjell ble enstemmig vedtatt.
Eldrerådets uttalelse:
1.

Området rundt Sør Arnøy skole prioriteres utbedret med nye lys.
Dette er ca 500 m hver vei fra skolen til sammen ca 1000 m. Budsjettpris for 30
lys er kr 820 000,-.
Det foreslås etablering av veilys over en strekning på 1 km på Sørarnøy.
Definert skolevei fra krysset ved molo fra butikken og til trelastutslaget til Birkeli
er på ca 1,4 km. Det foreslås derfor at det etableres veilys på hele denne
strekningen. Dette synes mer økonomisk enn å ta denne etableringen i to
omganger.

2.

Ytterligere utbedring vurderes opp mot hva budsjettet tillater i 2020.
Alt A:
Breihaugen ca 180 m. Budsjettpris for 7 lys er kr 200 000,-.
Alt B:
Ved Saura kirke ca 500 m. Budsjettpris for 15 lys er kr 440 000,-.
Alt C:
Avkjøring fra Rv 17 i Skålsvika til avkjøring Røsnes. Budsjettpris for 1,4 km er kr
1.3 mill.
Alt D:
3 nye lys på Mellom Sandnes.

Rådmannens forslag til vedtak:
1.

Området rundt Sør Arnøy skole prioriteres utbedret med nye lys.
Dette er ca 500 m hver vei fra skolen til sammen ca 1000 m. Budsjettpris for 30
lys er kr 820 000,-.

2.

Ytterligere utbedring vurderes opp mot hva budsjettet tillater i 2020.
Alt A:
Breihaugen ca 180 m. Budsjettpris for 7 lys er kr 200 000,-.
Alt B:
Ved Saura kirke ca 500 m. Budsjettpris for 15 lys er kr 440 000,-.
Alt C:
Avkjøring fra Rv 17 i Skålsvika til avkjøring Røsnes. Budsjettpris for 1,4 km er kr
1.3 mill.
Alt D:
3 nye lys på Mellom Sandnes.

PS 5/20 Reetablering av Gildeskål som
bosettingskommune for flyktninger
Behandling i Eldrerådet - 17.02.2020:
forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Eldrerådets uttalelse:
1.

Kommunestyret gir tilslutning til reetablering av Gildeskål kommune som
fremtidig bosettingskommune for flyktninger.

2.

Foreslåtte tiltaksaktiviteter i bosettingsstrategi 2020+ utvikles til en konkret
handlingsplan for videre arbeid.

Rådmannens forslag til vedtak:
1.

Kommunestyret gir tilslutning til reetablering av Gildeskål kommune som
fremtidig bosettingskommune for flyktninger.

2.

Foreslåtte tiltaksaktiviteter i bosettingsstrategi 2020+ utvikles til en konkret
handlingsplan for videre arbeid.

PS 6/20 Ev ledig kapasitet på omsorgstilbud - tilbud til
andre kommuner i Salten
Behandling i Eldrerådet - 17.02.2020:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Eldrerådets uttalelse:
Kommunestyret tar saken til orientering.
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar saken til orientering.

