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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 

PS 10/14 Uttalelse fra eldrerådet om OU-prosessen

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

Saksprotokoll i Eldreråd - 16.06.2014 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

Saltdal eldreråd tar  informasjon om fremlagte forslag til fremtidig organisering av Saltdal 
kommunes administrasjon til etterretning uten kommentar.

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

Rådmannens innstilling
Ingen innstilling.

Saksprotokoll i Eldreråd - 16.06.2014 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

Saltdal eldreråd tar sakene som skal behandles i kommunestyret i møte 18.06.14 til orientering 
og har følgende særskilt kommentarer til følgende saker:
Sak 27/14 om eiendomsskatt:

Eldrerådet er imot innføring av eiendomsskatt.
Sak 30/14 om nedbemanning:



Eldrerådet er bekymret for en dårligere kvalitet på omsorgtjenester ved en 
nedbemanning, men kvaliteten antas å bli opprettholdt ved en omorganisering av 
tjenester.

PS 12/14 Eldrerådet - eventuelt

Rådmannens innstilling
Ingen innstilling.

Saksprotokoll i Eldreråd - 16.06.2014 

Behandling:
Marianne Beck ga en kort evaluering av tiltaket  «Aktivitetsdagen for eldre» på Storjord 9. mai.

Marianne Beck orienterte om mulighet for å søke pensjonistforbundet om tilskudd til markering 
av den internasjonale eldredagen.

Enstemmig vedtak:

På den internasjonale aktivitetsdagen for eldre (10.05.) til neste år, bør man sørge for bedre 
informasjonsspredning  og annonsering.  I tillegg bør det lages et mer strukturert program med 
bestilling av felles middag.  Planleggingen bør komme i gang tidligere med klar 
oppgavefordeling på flere personer.

Markering av internasjonale eldredagen (01.10.) forskyves til  tirsdag 7. oktober. 
Samfunnshuset bestilles snarest.   Det innkalles til planleggingsmøte i slutten av august.
Seniorgruppa for Nexans søker om midler fra pensjonistforbundet.
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