
Utskrift fra møteprotokoll fra møte i Steigen eldreråd den 11. mars 2014.

Tilstede: Hildur Lund, Robert Dearsley, Eva Fure, Hildur Kristiansen, Kjell T.

Arntzen og Sissel Grimstad.

Anne Markussen kunne ikke møte og heller ikke vara for henne Jorunn Bredal.

Sak.07.14 Nedskjæringer i kommunen.

Leder for helse- og omsorg Siv Johansen la fram en oversiktlig orientering om
forberedelsene iforbindelse oppsigelsen av leieforholdet med Nygårdheimen.
Videre ble det lagt frem ytterligere besparelser som skal settes i verk innen
helse og omsorg.

Sak: 08.14 Bolystprosjektet på Leines.

Nytilsatt prosjektleder Åse Refsnes orienterte om prosjektet.
Prosjektets mål er å få L5 barnefamilier til å flytte til Leines innen 2015.
Prosjektet er 2 årig og har fått penger fra forskjellige offentlige myndigheter,
for å jobbe med dette. Er i gang med forskjellige aktiviteter knyttet opp mot
dette målet. Leines må gjøres til et attrakt¡vt sted å bo. Dette krever
engasjement.
Det må foretas markedsf Øring på internett og nettside må opprettes.
Dersom dette viser seg å være vellykket vil det omfatte hele kommunen.

Sak: 09.14 Sentrumsplanen.

Eldrerådet ber om å få sentrumsplanen til gjennomsyn før den behandles i

kommunestyret. Robert Dearsley tar dette opp ¡ formannskapsmøte den 13.

mars 2014.
Enst. vedtatt.



Sak.10.14 Tilgang til informasjon.
Nå i denne dataverden kan det by på vanskeligheter for mange eldre å skaffe
seg nødvendig informasjon.
Sekretær tar kontakt med leder for servicekontoret.
Kjell T. Arntzen undersøker med Steigen Vekst om muligheten eventuelt å få ut
informasjon sammen med annen info til husstandene.

Sak. 11.14 FellesmØte med eldrerådene i Hamarøy, Tysfiord og seniorrådet i

SØrfold.

Det ble vedtatt å sende ut invitasjon til møte 23. mai 2014. Det sendes også ut
invitasjon til Statens eldreråd.
Møtet avholdes på Steigen Vertshus.
Leder i samråd med sekretær sender ut invitasjonen i god tid.
Enst. vedtatt.

Rett utskrift:

Steigentunet 18. mars 2OI4

for eldrerådet i Steigen

Eva Moen StorØ

sekretær


