
Saltdal kommune Møteinnkalling

Utvalg: Eldreråd
Møtested: Lunsjrommet
Dato: 16.06.2014
Tidspunkt: 13:00

Eventuelt forfall må meldes Servicekontoret snarest på tlf. 75 68 20 00.  Vararepresentanter 
møter etter nærmere beskjed.

Saksliste
Utvalgs-
saksnr

Innhold Vedlegg Arkivsaksnr

PS 10/14 Uttalelse fra eldrerådet om OU-prosessen Hefte 2013/1068

PS 11/14 Eldrerådet - Uttalelser til saker i kommunestyremøte 
18.06.14

Hefte 2014/22

PS 12/14 Eldrerådet - eventuelt 2014/23

Rognan, 12.06.14

Egil Hansen
Leder 



Saltdal kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2013/1068

Saksbehandler:  Christin Kristensen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Eldreråd 10/14 16.06.2014

Sign. Eksp. til:

Uttalelse fra eldrerådet om OU-prosessen
Foreliggende dokumenter:

- Høringsnotatet vedr. ovennevnte – ikke vedlagt 
- Saksutredning til adm.utvalg/kommunestyret
- Essensen fra høringsrunden
- Org. kart for helse og omsorg
- Org. kart for oppvekst/kultur
- Org. kart for tekniske tjenester
- Rådmannens presentasjon av resultatet fase 2

Sakens bakgrunn
Saltdal kommune har satt i gang en organisasjonsutviklings prosess.  Den overordnede inndeling 
i 3 samhandlingsområder (fase 1 i prosessen) ble vedtatt i kommunestyret i desember 2013. 
Samhandlingsområdene har hver sin kommunalleder og er inndelt i Helse og omsorg, Oppvekst 
og kultur og Tekniske tjenester.
I tillegg kommer fellestjenester (tidligere sentraladministrasjon).

Fase 2 i prosessen har foregått fra januar med stor deltakelse fra ansatte, tillitsvalgte m.fl.
I denne fasen har man sett på inndelingen i disse områdene, jfr. Vedlagte organisasjonskart.
Organiseringsforslaget er sendt ut på høring og vi har mottatt 25 tilbakemeldinger. I tillegg er 
det også tatt opp i Levekårsutvalget og arbeidsmiljøutvalget.  Det legges også frem for 
ungdomsrådet og eldrerådet til uttalelse. Saken skal opp i kommunestyret 18. juni.

I hovedsak har fase 2 bestått av å finne frem til organiseringen som kan kanskje sammenlignes 
med skjelett. Utover høsten skal det arbeides videre med å ta en gjennomgang ang. samarbeid, 
rutiner og arbeidsoppgaver slik at vi blir en mer effektiv kommune.  Kommunen har gjennom 
flere år hatt problemer med å balansere utgiftene med inntektene.  En mener av denne prosessen 
vil kunne bidra til å få en bedre økonomi.

Rådmannens innstilling
Eldrerådet støtter fremlagte forslag til fremtidig organisering av Saltdal kommunes 
administrasjon.



Saltdal kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2014/22

Saksbehandler:  Christin Kristensen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Eldreråd 11/14 16.06.2014

Sign. Eksp. til:

Eldrerådet - Uttalelser til saker i kommunestyremøte 18.06.14

Foreliggende dokumenter:
Saksliste til kommunestyremøtet 18.06.14

Sakens bakgrunn
Eldrerådet vurderer selv om de vil gi kommentar til sakene.

Rådmannens innstilling
Ingen innstilling.



Saltdal kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2014/23

Saksbehandler:  Christin Kristensen

 

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Eldreråd 12/14 16.06.2014

Sign. Eksp. til:

Eldrerådet - eventuelt

Sakens bakgrunn
Her kan medlemmene selv ta opp saker.

Gjennomgang av hvordan det gikk på turen til Storjord 9. mai.

Rådmannens innstilling
Ingen innstilling.
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