
Saksprotokoll saksnr. 33/2018 i Eldrerådet - 26.11.2018  

Behandling 
Leder Olav E. Johansen fremmet følgende fellesforslag eldrerådet - Olav E. Johansen, Gerd Åse 
Dervo, Per Holm Varsi, Magga Bone Eriksen og Ann-Magritt Børresen: 
 
Post 4040 

a) Eldrerådet ser med bekymring på at man vil redusere samisk i dagaktivitetstilbudet til 
eldre 

Post 4040 
b) Det kan gi et dårlig inntrykk å reduserer i hjemmehjelp samtidig som man øker i 

administrasjon i det samme kapitlet 
Post 4040 

c) Maskevárreveien omsorgsboliger. Prosessen vedr arbeidet knyttet til fremtidig bruk av 
disse boligene har vært uklar. Eldrerådet ber om at eldres representanter blir involvert i 
det videre arbeidet med disse boligene. 
 
Det er dårlig eldrepolitikk å legge ned boligene i Maskevárreveien. Maskevárreveien er 
et godt tilbud for de brukere som har mye ressurser igjen, men som trenger såpass mye 
hjelp at de ikke lenger klarer seg i eget hjem. Hvis det er ledige leiligheter der, bør man 
spørre seg hva årsakene til dette kan være. Kan det være prisnivået samt kriteriene for å 
kunne få en slik bolig. Helsetilstanden til aktuelle personer er også viktig å ta hensyn til, 
det gjelder ikke minst den psykiske tilstanden.  

 
 

Votering 
Enstemmig vedtatt.  
 
 

Vedtak 
Post 4040 

a) Eldrerådet ser med bekymring på at man vil redusere samisk i dagaktivitetstilbudet til 
eldre 

Post 4040 
b) Det kan gi et dårlig inntrykk å reduserer i hjemmehjelp samtidig som man øker i 

administrasjon i det samme kapitlet 
Post 4040 

c) Maskevárreveien omsorgsboliger. Prosessen vedr arbeidet knyttet til fremtidig bruk av 
disse boligene har vært uklar. Eldrerådet ber om at eldres representanter blir involvert i 
det videre arbeidet med disse boligene. 
 
Det er dårlig eldrepolitikk å legge ned boligene i Maskevárreveien. Maskevárreveien er 
et godt tilbud for de brukere som har mye ressurser igjen, men som trenger såpass mye 
hjelp at de ikke lenger klarer seg i eget hjem. Hvis det er ledige leiligheter der, bør man 
spørre seg hva årsakene til dette kan være. Kan det være prisnivået samt kriteriene for å 
kunne få en slik bolig. Helsetilstanden til aktuelle personer er også viktig å ta hensyn til, 
det gjelder ikke minst den psykiske tilstanden.  

 


