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Oddlaug Didriksen
Lisbeth Nilsen-Nygaard
Randi Gjeset Ellingsen
Arnold Knudsen
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Vara for

Erna Sundsfjord

Fra administrasjonen møtte:
Fagansvarlig Svanhild Lind
Ordfører Petter Jørgen Pedersen
Ingen merknader til innkallingen.
Ingen merknader til sakslista.
Ingen merknader til referatene.
Informasjon fra kurs arrangert av Nestor utvikling: Hvordan drive godt eldrerådsarbeid?
Svein Arne Bruvoll og Solvor Sandberg har deltatt på 2-dagers kurs.
I neste møte gjennomgås aktuelle saker for Eldrerådet i 2017:
1. Ipad/nettbrett for medlemmer av Eldrerådet.
2. Oppdrag som observatør utført av medlemmer av Gildeskål eldreråd.
3. Velferdsteknologi.
4. Oppfriskningskurs Bilfører 65+
5. Pensjonistforbundets Kurs i nettbrett og smarttelefon

6. Besøkstjeneste i kommunen
7. Rett til sykehjemsplass – antall sykehjemsplasser og ventelister – jfr lovendring
8. Legemiddel-overbruk ved institusjon og hjemmetjeneste
9. Vold i nære relasjoner
10.Innsynstilgangen for foresatte ved institusjon og hjemmetjenesten.
11.Hjemmetjenesten på øyene
12.Ambulanse-tjenesten på øyene.
13.Brannsikrings-tjenesten på øyene.
14.Brukerutvalg for Gibos
15.Brukerutvalg for eldresentrene/hjemmesykepleien.
16.Gratis tannpleie.
17.Strategi for et aldersvennlig samfunn.
18.Pasient og brukerombudet i Nordland.

Møteprotokollen er godkjent av Svein Arne Bruvoll
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PS 1/17 Boliginvesteringsprogram 2017-2020
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Gildeskål kommunes Boliginvesteringsprogram for 2017-2020 vedtas slik det foreligger i
denne sak.
2. Kommunens boligstiftelse Gildebo ivaretar på vegne av Gildeskål kommune, utbyggingen
av utleieboliger iht. vedtatt Boliginvesteringsprogram 2017-2020.
Behandling i Eldrerådet - 15.02.2017:
Leder Svein Arne Bruvoll fremmet følgende forslag til endring:
Pkt. 2 tas ut.
Representant Lisbeth Nilsen-Nygaard fremmet forslag til nytt pkt. 2:
Eldrerådet ønsker utredet status på boligstandard for eldre i eldresentre og omsorgsboliger, i
løpet av 2017.
Rådmannens forslag med endring fra Bruvoll og Nilsen-Nygaard ble enstemmig vedtatt.
Eldrerådets uttalelse:
1. Gildeskål kommunes Boliginvesteringsprogram for 2017-2020 vedtas slik det foreligger i
denne sak.
2. Eldrerådet ønsker utredet status på boligstandard for eldre i eldresentre og
omsorgsboliger, i løpet av 2017.

PS 2/17 Styrking av hjemmebaserte tjenester
Rådmannens forslag til vedtak:
1.

For å styrke hjemmetjenesten på aftenvakt og i helger med en ansatt, tilføres
hjemmetjenesten 1,9 årsverk, som er kostnadsberegnet til kr 1 290 000,-

2.

For å ha personale tilstede hele døgnet på Nygårdsjøen eldresenter tilføres 0,2
årsverk, som er kostnadsberegnet til kr 125 000,-

3.

For å øke grunnbemanningen i Åpen omsorg øyene, tilføres 0,25 årsverk, som er
kostnadsberegnet til kr 105 000,-

4.

Finansiering: Budsjettet til HA 3 pleie og omsorg får tilført kr 1 520 000. Tiltaket
finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Dette krever en budsjettregulering mellom
HA 3 og HA 8.

5.

Det vurderes at rekrutteringstiltak for å få flere sykepleiere og vernepleiere innen pleie
og omsorg er nødvendig. Dette utredes som egen sak med konkrete tiltak.

Behandling i Eldrerådet - 15.02.2017:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Eldrerådets uttalelse:
1.

For å styrke hjemmetjenesten på aftenvakt og i helger med en ansatt, tilføres
hjemmetjenesten 1,9 årsverk, som er kostnadsberegnet til kr 1 290 000,-

2.

For å ha personale tilstede hele døgnet på Nygårdsjøen eldresenter tilføres 0,2
årsverk, som er kostnadsberegnet til kr 125 000,-

3.

For å øke grunnbemanningen i Åpen omsorg øyene, tilføres 0,25 årsverk, som er
kostnadsberegnet til kr 105 000,-

4.

Finansiering: Budsjettet til HA 3 pleie og omsorg får tilført kr 1 520 000. Tiltaket
finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Dette krever en budsjettregulering mellom
HA 3 og HA 8.

5.

Det vurderes at rekrutteringstiltak for å få flere sykepleiere og vernepleiere innen pleie
og omsorg er nødvendig. Dette utredes som egen sak med konkrete tiltak.

PS 3/17 Fremtidig organisering og kontorstruktur NAV
Nordland
Rådmannens forslag til vedtak:
Gildeskål kommune mener at alternativ 1 Pilotprosjekt – «myndige og Løsningsdyktige NAVkontor» er den beste løsningen.
Behandling i Eldrerådet - 15.02.2017:
Representant Oddlaug Didriksen fremmet følgende forslag til tillegg:
Dersom alternativ 1 ikke blir gjennomført vil Gildeskål kommune gå inn for alternativ 2 –
«Opprettholde dagens struktur».
Rådmannens forslag med tillegg fra Didriksen ble enstemmig vedtatt.
Eldrerådets uttalelse:
Gildeskål kommune mener at alternativ 1 Pilotprosjekt – «myndige og Løsningsdyktige NAVkontor» er den beste løsningen.
Dersom alternativ 1 ikke blir gjennomført vil Gildeskål kommune gå inn for alternativ 2 –
«Opprettholde dagens struktur».

