Deanu gielda - Tana kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Møteprotokoll

Eldrerådet
Kommunestyresalen, Rådhuset
24.02.2014
09:00 – 10:30

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Olav E. Johansen
Leder
Gerd Åse Dervo
Nestleder
Per Holm Varsi
Medlem
Ruth Johansen
Medlem
Johanne Løvoll Smette
Medlem

Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon

Representerer

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for

Representerer

Merknader

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Kjell Nilssen
Aslaug Iversen

Stilling
Ass.rådmann
Sekretær

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.

______________________
Olav Johansen
Leder

______________________

_______________________

Saksliste
Utvalgssaksnr

Innhold

PS 10/2014

Godkjenning av innkalling

PS 11/2014

Godkjenning av saksliste

PS 12/2014

Godkjenning av protokoll fra møtet den 21.01.2014

PS 13/2014

Overgang mellom gammelt institusjonstilbud og nye
omsorgsboliger med heldøgns pleie - mulig etablering
av midlertidig kommunal tilleggsbostøtte

PS 14/2014

Referatsaker/Orienteringer

PS 10/2014 Godkjenning av innkalling
Saksprotokoll saksnr. 10/2014 i Eldrerådet - 24.02.2014
Behandling
Leder Olav Johansen fremmet følgende forslag:
Innkallinga godkjennes.
Votering
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Innkallinga godkjennes.

PS 11/2014 Godkjenning av saksliste
Saksprotokoll saksnr. 11/2014 i Eldrerådet - 24.02.2014
Behandling
Leder Olav Johansen fremmet følgende forslag:
Sakslista godkjennes.
Votering
Enstemmig vedtatt.

Lukket

Arkivsaksnr

2014/336

Vedtak
Sakslista godkjennes.

PS 12/2014 Godkjenning av protokoll fra møtet den 21.01.2014
Saksprotokoll saksnr. 12/2014 i Eldrerådet - 24.02.2014
Behandling
Leder Olav Johansen fremmet følgende forslag:
Protokoll av 21.01.2014 godkjennes.
Votering
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Protokoll av 21.01.2014 godkjennes.

PS 13/2014 Overgang mellom gammelt institusjonstilbud og nye
omsorgsboliger med heldøgns pleie - mulig etablering av midlertidig
kommunal tilleggsbostøtte
Saksprotokoll saksnr. 13/2014 i Eldrerådet - 24.02.2014
Behandling
Gerd Åse Dervo fremmet følgende forslag:
Eldrerådet ser med stor uro på de vedtatte betalingssatsene i det nye omsorgssenteret.
Beregninger som Tana kommune har laget med utgangspunkt i en snittleie på kr. 8.800,- pr.
måned viser at flere omsorgstrengende vil komme i minus når månedsregningen skal betales.
Andre vil ikke ha nok igjen av pensjonen til å kunne fylle enkle personlige behov. Oversikten
har også den misvisning at det ikke er beregnet skattebetaling i noen av inntektsgruppene. De
aller fleste med pensjon over 2G og noen under 2G vil bli trukket skatt før pensjonen utbetales.
Resultatet for den enkelte vil da forverres ytterligere.
Eldrerådet mener at kommunen bryter med verdighetsgarantien som et samlet Storting har
vedtatt når den gjør omsorgstrengende eldre, som har klart seg selv i et langt liv, til
sosialklienter i forhold til egen kommune den dagen de ikke lenger kan bo i sitt eget hjem.

Flere pårørende uttrykker angst og usikkerhet i forhold til hvordan den praktiske og økonomiske
situasjonen vil bli for dem og deres hjelpetrengende etter overflyttingen tilde nye boligene.
Dette vil på sikt kunne bryte ned og gjøre de hjemmeboende pårørende syke.
Det som gjør denne situasjonen ekstra vanskelig er at de i Tana som har behov for
institusjonsplass i henhold til Lov om helsetjenester i kommunene, etter 1.april bare vil ha tilbud
om sykehjemsplass på helsesentret eller omsorgsbolig som de ikke har økonomi til å betale.
Eldrerådet er av den oppfatning at Tana kommune må få på plass betalingssatser i
omsorgsboligene som er slik at de som har behov for institusjonsplass ikke skal måtte søke
kommunen om bidrag for å kunne ta imot plassen. Det gamle betalingssystemet sikret de eldre
en slik verdighet. Det bør være mulig å legge opp også det nye betalingssystemet med
brukernes betalingsevne som basis for beregningen.
Eldrerådet er, som sagt over, i utgangspunktet imot at beboerne i omsorgsboligene skal måtte
søke kommunen om tilskudd for å kunne betale for nødvendig omsorgstjeneste, men dersom det
er den eneste utveien, så anbefaler vi kommunestyret å følge Helse- og omsorgsutvalgets
innstilling til kommunestyret.
Votering
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Eldrerådet ser med stor uro på de vedtatte betalingssatsene i det nye omsorgssenteret.
Beregninger som Tana kommune har laget med utgangspunkt i en snittleie på kr. 8.800,- pr.
måned viser at flere omsorgstrengende vil komme i minus når månedsregningen skal betales.
Andre vil ikke ha nok igjen av pensjonen til å kunne fylle enkle personlige behov. Oversikten
har også den misvisning at det ikke er beregnet skattebetaling i noen av inntektsgruppene. De
aller fleste med pensjon over 2G og noen under 2G vil bli trukket skatt før pensjonen utbetales.
Resultatet for den enkelte vil da forverres ytterligere.
Eldrerådet mener at kommunen bryter med verdighetsgarantien som et samlet Storting har
vedtatt når den gjør omsorgstrengende eldre, som har klart seg selv i et langt liv, til
sosialklienter i forhold til egen kommune den dagen de ikke lenger kan bo i sitt eget hjem.
Flere pårørende uttrykker angst og usikkerhet i forhold til hvordan den praktiske og økonomiske
situasjonen vil bli for dem og deres hjelpetrengende etter overflyttingen tilde nye boligene.
Dette vil på sikt kunne bryte ned og gjøre de hjemmeboende pårørende syke.
Det som gjør denne situasjonen ekstra vanskelig er at de i Tana som har behov for
institusjonsplass i henhold til Lov om helsetjenester i kommunene, etter 1.april bare vil ha tilbud
om sykehjemsplass på helsesentret eller omsorgsbolig som de ikke har økonomi til å betale.
Eldrerådet er av den oppfatning at Tana kommune må få på plass betalingssatser i
omsorgsboligene som er slik at de som har behov for institusjonsplass ikke skal måtte søke
kommunen om bidrag for å kunne ta imot plassen. Det gamle betalingssystemet sikret de eldre
en slik verdighet. Det bør være mulig å legge opp også det nye betalingssystemet med
brukernes betalingsevne som basis for beregningen.
Eldrerådet er, som sagt over, i utgangspunktet imot at beboerne i omsorgsboligene skal måtte
søke kommunen om tilskudd for å kunne betale for nødvendig omsorgstjeneste, men dersom det

er den eneste utveien, så anbefaler vi kommunestyret å følge Helse- og omsorgsutvalgets
innstilling til kommunestyret.

PS 14/2014 Referatsaker/Orienteringer
Saksprotokoll saksnr. 14/2014 i Eldrerådet - 24.02.2014
Behandling
Leder Olav Johansen orienterte om følgende:
Eldrerådet har fått forespørsel fra Rådet for Funksjonshemmede om å samarbeide om Universell
utforming.
Kommunestyret skal under sak 8/2014 behandle saken om Frivillig sentral.
Votering

Vedtak
Sakene tas til orientering.

