Protokoll fra eldrerådsmøte tirsdag l8.mars kl. 09.00 på rådhuset
Leinesfjord 18.mars 2019
Tilstede: Tove Simonsen, Kjersti Olsen, Sverre Bye, Ãse Aasgård, BjØrn Stemland og Aslaug Bartholsen

Sak 10/19: Godkjenning av siste protokoll og innkalling.

Godkjent
Sak 11/19: Pensjonistforbundets høringsuttalelse om forskrift og fylkeskommunale råd.
HØringen var

til gjennomgang.

Eldrerådet diskuterte h6ringsforslaget om sammenslåing av rådene 5 3. Rådene er eldrerådet og
rådet for personer med nedsatt funksjonsevne.
Det blir sendt ut en forespørsel til rådet for personer med nedsatt funksjonsevne, om forslag til
sammenslåing.

Vedlagt brev.
HØringen ble enstemmig godkjent.
Sak 12/19: Meld. St.15 Leve hele livet og fylkeskommunen

lnnspill til reformen sendes til fylkeskommunen.
Vedlegg.
Sak 13/19: Steigen pårørendeforening,

Meld.St.l5 Leve hele livet

Brevet er om reformen Leve hele livet. Eldrerådet har svart pr. brev til Steigen pårørendeforening.

Sakt4ltg: Eventuelt
Tv- forholdene på Steigentunet.

Leder ble kontakt angående tv-forholdene på Steigentunet. De har vært uten tv i 5 uker, siden

stormen.
Ordfører ble kalt inn i møte og dette ble diskutert, han tok tak i saken med en gang. Eldrerådet ga
beskjed ,at hvis ikke tv var tilbake innen tre dager, kontaktet vi avisen.

Møtet hevet kl. 11.10
Referent/sekretær
Aslaug Bartholsen
Vedlegg 3

Til Steigen Pårørendeforening

v/ Leif Fredriksen
Kopitil:
Ordfører
Rådmann
Helse- og omsorgsleder

Leinesfjord 20.03.19

Hovedtillitsvalgt Steigen Kommune

Svar på brev fra Steigen Pårørendeforening datert 08.02.19,

saksnr.

lzLL, angående
Medf .St t5l2OL7-2018) <Leve hele livet> En kvalitetsreform for eldre
Lg

Brevet har vært behandlet i eldrerådsmØte tirsdag 19.mars 2019.
I

Steigen er reformen godt i gang, det er opprettet et tverrfaglig <Team for sosial omsorgD. Teamet

skaljobbe for økt brukermedvirkning og et særskilt fokus på de sosiale behovene til de eldre
brukerne i kommunen. Representantene i teamet har ulik kontakt ut mot de eldre i Steigen
kommune og sikrer at teamet får en bred oversikt og tilnærming.
Eldrerådet er kontaktet av fylkeskommunen og bedt om å komme med innspill til fylkeseldrerådet,
som har laget et utkast med tiltak til Meld. St. 15 Leve hele livet. Dette ble behandlet i
eld rerådsmøtet 19.mars 2019.

Eldrerådet er opprettet i h.h.t lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd av 08.11.1991.. der
står det at < Eldrerådet skal ha til handsaming alle saker som gjeld levevilkåra til eldre>.
Eldrerådet er et rådgivende utvalg som har mandat til å avgi uttalelser, anmodninger og råd til eget
kommunestyre.
Eldrerådet forholder seg til <team for sosial omsorg)) arbeid, som skal ivareta brukernes
helsemessige og praktiske behov. Steigen Kommune har i dag et bredt spekter av kompetanse som
kan bidra til et mer helhetlig tjenestetilbud

Med vennlig hilsen
Steigen eldreråd

til kommunens eldre brukere.
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Meld. st. 15 (2017-2018) "Leve hele livet" En kvêlitetsrefonn for eldre
Denne landsomfattende reformen er godt

(ent i alle frlker

og kommuner

(2019) handler om forberedelse og oppstart. Brukermedvirkning er en
rød tråd i alt utredning som gielder offentlige tjenester. Pårørendeforeningen er en av flere
foreninger som engasjerer eldre, og som ivaretar deres interesser og behov.
Fase

I av tidsplanen

Kommunen kan ha mange utfordringer, og da skal brukerne dette angår høres med sine
innspill og kunne foreslå tiltak. Foreningene representerer bnrkere og pårenende, og må være
samarbeidspartnere når behov og løsninger skal kartlegges.

Et tillitsfullt samarbeidsforhold må etableres tidlig i prosessen. Roller og ansvar må utredes,
og rutiner for kommunilcasjon mellom ¡le medvirkende må være omþrent og vedtatt.
Brukerne og deres representanter skal anerkjenne kommr¡nens ansvar fot å lede arbeidet,
mens brukere og pårørende har sin lovbestemte rett til innsyn, informasjon og medvirkning.

Dettemåværepri.l i Fase l.
Felles oppfatning av det som er formulert her er avgiørende for trivsel og gode relasjoner i et
arbeid som skal va¡e i flere år, og vi ber adressatene om å tilkjennegi sine betraktninger om
saken som et svar på dette brevet.

Med vennlig hilsen
Steigen Pårørendeforening

rr/, J,

Leif Fredriksen (Leder)

tìAt.
Arvid Nødtvedt (Sekretær)

Steigen Pårørendeforening
Leif Fredriksen, Steigenveien 303, 8288 Bogøy

Organisasjonsnr.: 921 053 487

Mobil:916 94744
E-post leifffan@hotmail.com

Ba¡kkontonr..; 4509
)

14 816'19

Stiftet 11. juni2018

Til
Leinesfjord 20.03.19

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse

Rådenes sammensetning

-

sammenslåing av rådene

Pensjonistforbundet har kommet med en høringsuttalelse om forskrift om kommunale og
fylkeskommunale råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og ungdom ( deres ref'
18 /

55611, (se vedlegg).

til forskrift står det:
< Kommunestyret og fylkestinget vedtar mandatet for og sammensetningen
I rådenes sammensetning 5 3 i forslag

av eldrerådet, rådet

personer med funksjonsnedsettelse og ungdom eller annet medvirkende råd for ungdom.>
Kan dette være aktuelt for dere, at man

fra

funksjonsnedsettelse, slår rådene sammen

høsten 2019, med nytt valg av eldreråd og råd for

?

Håper på snarlig tilbakemelding fra dere, da dette må opp som sak i kommunestyret.

Med vennlig hilsen
Steigen eldreråd

for

Til

Nordland fylkeskommune

V/ Tone-Lise Fiche

Leinesfjord 21.03.19

Meld.St. 15 Leve hele livet og fylkeskommunen

lnnspill fra Steigen Eldreråd til Medl.St.15 Leve hele livet og fylkeskommunen.
Pkt.1.3 Frivillighet
Tiltak: Stimulere til at det arrangeres frivillighetskonferanse, evt arrangere
frivi I igh etskonfera nse.
I

-

Samarbeid: NFK, RKK, frivilligsentralene i regionen.

Pkt 2. Aktivitet og fellesskap

Pkt. 2.1 - Tiltak:
Mer samarbeid mellom virkemiddelordningene som Den kulturelle spaserstokk, Den
kulturelle skolesekken og Den kulturelle meisen og få mer ut av ressursene.
-

Sa

marbeid : Frivilligsentralen,

Ku

lturskolen, skole og sykehjemmet.

Tiltak: Transportmuligheter må vies spesiell oppmerksomhet iforbindelse med større
kulturarrangementer/kulturbegivenheter. Arbeide for kulturtransportt¡lbud for eldre.
- Samarbeid: (Steigen) Taxi for buss,( Steigen) kommune, RTP.

Med vennlig hilsen
Steigen eldreråd

