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Behandling 

 

Fellesforslag fra Kirstin Biti Johansen, Asbjørn Dalsbø, Eli Søderstrøm Johansen, Terje J. 

Ellila og Magnus Varsi: 

 

Post 3100  

 

Frisklivssentralens tilbud til eldre som balansetrening og styrketrening bør opprettholdes fordi 

dette er forebyggende helsetiltak. 

 

Post 4040 

 

Eldrerådet registrerer at dagaktivitetstiltak blir lovpålagt fra 2020.  Samtidig varsler sentrale 

myndighetene at det årlige tilskuddet blir betydelig redusert fra kr. 700.000 - 800.000,- til kr. 

250.000,-.  Konsekvensen av dette blir kraftig reduksjon i dagaktivitetstilbudet for eldre og 

demente. 

Med henvisning til kommunens desentraliserte bosettingsstruktur, med hjemmeboende 

eldre/demente, foreslår eldrerådet at Tana kommune snarlig opptar forhandlinger med statlig 

myndighet med sikte på opprettholdelse av tilskuddsordningen. 

 

Post 4040  

 



Koordinator for lindrende omsorg og demens anser eldrerådet som en «livsviktig» inspirator 

og hjelp for hjemmeboende alvorlig syke, slik at disse kan bli boende i sine hjem lengst 

mulig.   I tillegg er stillingen stor hjelp til pårørende i deres omsorgssituasjon for den syke. 

Votering 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 
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