Referat eldrerådsmøte 18.april 2016 kl.10.00 på rådhuset
Leinesfjord 20.04.16
Tilstede: Kjell Arntsen, Arvid Nødtvedt, Sverre Bye, Reidun Kvalnes, Eva Fure, Aslaug Bartholsen
Frafall: Kjersti Olsen og Åse Åsgård
Leder Kjell Arntsen ønsker velkommen.
9/16 Eldrerådets rolle og funksjon
Utgangspunktet for eldrerådets arbeid er veilederen, utarbeidet av Statens Seniorråd – en veileder i
eldrerådsarbeid.
Arvid Nødvetd har sendt forslag til vedtaksendringer i eldrerådets vedtekter.
§ 6 pkt 2: Det avtales en stillingsbrøk som eldrerådet kan disponere.
Kommunestyre kan ikke tildele prosentvis stillingsbrøk for sekretærtjeneste til eldrerådet. Tildelingen
er etter behov av tjenesten.
Arvid Nødtvedt mener man må tenke langsiktig og at det bør stå i vedtektene at daglig leder for
frivilligsentralen skal være sekretær.
Leder informerte om at kommunestyret godkjente enstemmig , vedtektene for Steigen eldreråd den
20.06.2013. Da er det ikke nødvendig å revidere vedtektene som er godkjent.
Det stemmes i mot endringer i § 6 med tre stemmer, to stemmer for endringer i § 6.
10/16 Velge to representanter til bygge prosess av bofellesskap
Vi vet lite om prosessen og hvor langt den er kommet. Det er rådmannen som ønsker to
representanter fra eldrerådet.
Reidun foreslår en kartlegging av ønsker og behov for de eldre.
Kjell sier vi stiller oss til disposisjon som høringsinstans for KUN og det prosjektet rettet mot eldre i
Steigen, og være delaktig i prosjektet.
Reidun mener vi må påvirke til rett hjelp for å opprettholde funksjonsnivået til hjemmeboende.
Fremtidig eldreomsorg – tenke langsiktig – se nytt, men ikke glem det gamle – fremtidige
hjelpemidler, ny teknologi – må ta ansvar for egen omsorg og helse.
Forslag om at det velges vara for de to representantene. Arvid foreslår Reidun. Det er godt forslag,
men vara må være fast medlem i eldrerådet. Kjell foreslår Arvid.
Forslag at leder og nestleder i eldrerådet sitter i byggeprosessen og at Arvid er varamedlem.
Enstemmig vedtatt

11/16 Gjennomgang av opplæringskonferansen for eldrerådene i Bodø
Arvid ønsker at vi utsetter dette til neste møte, da han holder på å skrive referat fra konferansen.
Enstemmig vedtatt
Arvid ønsker at vi inviterer varamedlemmene til neste møte. Møtene er offentlige, og vara har
møterett ,men ikke møteplikt.
Ta kopi av Høringsnotatet fra KMD til neste møte. Bestille brosjyrer om Nasjonal helse- og
sykehusplan.
12/16 Invitasjon fra Sørfold eldreråd
Invitasjonen er til et felles møte for eldrerådene fra Hamarøy, Tysfjord, Sørfold og Steigen. Datoen er
25.mai i Straumen. Vi må få vite hvor mange som kan være med, og høre om vi får tilgang til
kommunale biler.
13/16 Kommunal buss
Leder i eldrerådet har fått en henvendelse fra rådmannen om å sitte i en tverrfaglig gruppe som skal
arbeide om en kommunal buss. Initivativtaker er Pensjonistpartiet.
Det er mye som må undersøkes bla med løyve, hvem skal eie bilen, forsikring, hvem har lov til å kjøre
bilen. Man må ikke gå i næringen til de som har dette som levebrød.
14/16 Prosjekt «BliMe»
Spørsmål fra Hildur Lund og Arvid Nødtvedt angående rapportering og revisorgodkjenning av
prosjektet.
Det har vært to prosjekt «BliMe» .Det først er Ut av isolasjonen. Dette i samarbeid med LHL Steigen,
folkehelsekoordinator og ungdomsarbeider. Vi midler fra Ekstrastiftelsen helse og rehabilitering. Her
er det Hildur Lund som har rapportert og fått fine tilbakemeldinger.
Det andre «BliMe» var i samarbeid med folkehelsekoordinator, Steigen eldreråd, Nordfold og Steigen
helselag. Midler fra helsedirektoratet. Salten kommunerevisjon v/Jan-Sture Olsen har godkjent og
revidert prosjektet. Rapport og godkjent regnskap er sendt til Helsedirektoratet og er godkjent.
Leder sier at vi avslutter dette, det er prosjekter som er godkjente av revisjonen og
helsedirektoratet.
Enstemmig vedtatt
15/16 Eventuelt
Arvid ønsker mer synlighet. Vi har fått brosjyrer. På hjemmesiden til Steigen kommune har vi fått
sakslister og referater under punkt eldreråd.
Invitere avisa nord salten , til å lage en reportasje om det nye eldrerådet i Steigen.
Arvid etterlyste uttalelse i kommunestyret i sak 8/16 – frivillighet inn i omsorgstjenesten. Dette var
en uttalelse til saken , som var i kommunestyret 16.feb 2016.
Leder har ikke sendt dette, da han vurderte det slik at dette var å fremme saken politisk.

Sverre spør etter kostnadene på nedkjøling av maten på Steigentunet. Embalasjen må være kostbar.
Vi ønsker etter hvert og invitere inn de som har med maten på Steigentunet til et eldrerådsmøte.
Etter møteplanen, skal neste møte i eldrerådet være 14.06, men vi må flytte dette møtet til 7.juni.
Saker til neste møte:
Eldredagen
Rapport fra Torben ang boliger
Informasjon angående bil

Møtet avslutter kl.12.00

Referent/sekretær
Aslaug Bartholsen

