
Utskrift fra møteprotokoll fra møte i Steigen eldreråd  6. september 

2012. 

Til stede av medlemmene: Hildur Lund, Anne Markussen, Sissel Grimstad, Kjell Arntzen, Eva 

Fure, Hildur Kristiansen og Robert Dearsley. 

Ordfører Asle Schrøder var invitert. Leder av fagforbundet Eilif Jenssen møtte som 

oppservatør. 

Bodil Friis møtte i forbindelse sak 20.12. 

 

Sak 20.12. Kommunal demens og omsorgsplan 2012 – 2015. 

Myndighetene har den siste tida lagt vekt på at frivillige må  trekkes mer inn i viktige 

oppgaver i samfunnet. 

Det er blitt lagt stor vekt på forskning på dette området, for å finne ut hvordan frivillig 

virksomhet kan utnyttes i kommunene på en god måte. 

Myndighetene framhever betydningen av samhandling mellom det offentlige og frivillige. 

For ”sluttbrukerne” på lokalt plan vil dette ofte være samspillet mellom helsetjenesten og 

organisert frivillige støttefunksjoner 

Eldrerådet vil gjerne høre helsetjenestens  betraktninger om dette. 

 

Bodil Friis la fram synspunkter: 

 Masse arbeid i begynnelsen, for å få kartlagt hvilke rutiner i forhold til ansvarlighet. De 

frivillige kan ikke ansvarliggjøres på samme måte som fagpersonell. Kommunen er da 

ansvarlig for hvilke oppgaver som de frivillige slippes til. Håper på godt samarbeid med 

frivillige. Kan spare penger over tid. 

 

I forbindelse med at ordfører var til stede fikk medlemmene anledning til stille en del 

generelle spørsmål til han. 

Han måtte forlate møtet kl.10.00.  

 

 

 



 

Sak21.12 . Opprettelse av hørselssentral i Indre Salten. 

Mottatt skriv fra eldrerådene i Sørfold og Saltdal kommune ang. opprettelse av 

hørselssentral i Indre Salten. 

 

Vedtak: 

Steigen eldreråd støtter initiativet til etablering av hørselssentral i Indre Salten og 

oversendes saken  for nærmere utredning til Salten Regionråd. 

Enstemmig vedtatt. 

Kopi: Nordland fylkeseldreråd, Sørfold- og Saltdal eldreråd.  

                                                                                                                                                                                                          

Sak 22.12. Den internasjonale Eldres Dag 2012. 

Dagen arrangeres på Steigen Gjestegård lørdag 20. oktober fra kl.16.00 – til 19.00. Inngang 

som tidligere år kr.150,-. Formann og nestformann tar ansvaret for underholdning Sekretær 

tar kontakt med Bjørn Holmvaag ang. busstransport, søker om tilskudd fra banken og ordner 

ellers alt det praktiske. 

 

Sak 23.12   Opplæring av Pensjonistforbundets medlemmer i det kommunale 

eldrerådet. 

Opplæring tirsdag 18. sept. kl.11 – kl.16 i Kultursalen  på Tusenhjemmet i Bodø. Kurset er 

gratis og pensjonistforbundet dekker reiseutgiftene for en representant. 

Fra eldrerådet sendes Hildur Lund og Anne Markussen og nestformann. Eldrerådet dekker 

reiseutgiftene for den andre representanten. 

 

Sak 24.12  Frivilligseminaret. 

Torsdag 13. sept. på Steigen Vertshus, Leinesfjord. 

Fra eldrerådet deltar Hildur Lund og Kjell Arntzen 

 



 

Sak 25.12  Flytting av lensmannskontor. 

Steigen eldreråd diskuterte planene vedrørende sammenslåing av Hamarøy, Tysfjord og 

Steigen til et lensmannsdistrikt. 

Dette medfører, ut fra planene som foreligger, at kontoret for de tre kommunene blir lagt til 

Hamarøy. 

Ved en eventuell utrykning, med kontoret i Hamarøy, vil det ta forholdsmessig lang tid til å 

nå ut til de ulike kretsene i Steigen. 

Eldrerådets vedtak: 

Eldrerådet mener at lang avstand og lang utrykningstid for politiet, vil skape utrygghet for 

befolkningen i Steigen. 

Nærhet til politiet når det gjelder avstand er et element i  forhold til trygghet og god 

livskvalitet, spesielt for de eldre. 

 

Sak 26.12  Manglende skilting i Steigen. 

For ukjente som kommer til Steigen, og Steigentunet, vil det være vanskelig å finne fram, 

siden det ikke eksisterer skilting fra hovedvei og inn til Steigentunet. 

Likeså er det ikke skiltet inn til Dalmoen kirkegård. 

Vedtak: 

Eldrerådet henstiller til kommunens ledelse, så snart som mulig, og ordne skilting slik at det 

blir enklere for besøkende å ta seg fram til Steigentunet og Dalmoen kirkegård. 

 

 

Neste møte i eldrerådet fastsettes til onsdag 4. oktober. 

Rett utskrift: 

Steigen eldreråd 

Eva Moen Storø, sekr. 

 



 


