
Referat eldrerådsmøte 02.02.16 kl. 09.00 på rådhuset 

 

Tilstede : Kjell Arntsen, Sverre Bye, Arvid Nødtvedt, Eva Fure og Aslaug Bartholsen 

Frafall: Kjersti Olsen og Åse Åsgård 

Leder Kjell Arntsen ønsket velkommen. 

Sak 7/16:  Orientering fra rådmann Torben Marstrand 

Første halvdel  av 2016 blir spennende med mange utfordringer. Kommunesammenslåingen arbeides 

det med, og vi er i forhandlinger med Bodø. Forhandlinger februar-mars, opp mot en 

folkeavstemming  13.juni d.å. Etter folkeavstemmingen skal siste kommunestyre før sommeren,  ta 

stilling til hva kommunen går for. Dette er ett viktig veivalg for Steigen. 

Daglige utfordringer er økonomi og drift. Det er kuttliste på 19-20 millioner og det er krevende å 

redusere. Vi er ikke på robekk listen ennå, men  administrasjonen er i dialog med fylkesmannen og de 

behandler Steigen som om de er på robekk budsjettmessig. 

I Helse og omsorg er det omfattende besparelser . De skulle kuttes 5.milloner i 2015 som ikke ble 

gjennomført, men dette videreføres i 2016. Helse og omsorgsplanen for 2015 hadde fokus på 

økonomiske tiltak, da man må ha et budsjett som går i balanse. Man skulle finne tiltak for å redusere 

drift, videreføre effektiviteringsplan , nye turnuser m.m., disse tiltakene videreføres i 2016. Helse og 

omsorgsleder pensjonerer seg til våren , og stilling  blir utlyst i løpet av kort tid. 

Kommunen har store lønnsutgifter, det kommer sentrale føringer på lønnsøkninger og en liten pott 

som kommunen skal fordele på sine ansatte. Lønnskostnadene i kommunen er 80% av driften. 

Rådmannen sier det blir en avklaring i løpet av våren angående et kommende slakteri på storskjæret 

i Bogøy. Kommunen har sitt vedtak, men siste ord kommer fra Tokyo. 

Steigen kommune er avhengig av statlige rammeoverføringer for å drifte kommunene, vi har lite 

annen inntekt. Folketallet går ned, og dermed må vi ta ned driften av kommunen. 

Kommunen håper på etablering av Havbruksfondet, slik at det blir en inntektskilde. 

Det ble stilt spørsmål angående betydningen av nedgangen i befolkningen. Rådmannen sa at det må 

bli mer næringslivaktivitet, få til et aktivt Lev i Steigen, få inspirasjon fra Herøy, der de har klart å snu 

det negative til positivitet i sin kommune. 

Spørsmål om nord salten kommunesammenslåing? Det er foreløpig lagt bort, da det ble mye å 

fokusere på flere alternativer. Det var kommunestyre som tok den avgjørelsen, men man kan ikke 

utelukke det alternativet. 

Spørsmål angående tidsperspektiv til sammenslåing. Folkemøter i forkant av folkeavstemming 

13.juni. Det blir vel 2017, men at det er en ny kommune i 2019. 

Spørsmål angående sparing på Steigentunet? Er det mere å spare? Man har laget en helse og 

omsorgsplan, der man ser på tilbudet. Rådmann mener vi drifter ST dyrere enn andre institusjoner.  



Bedre tilbud til hjemmeboende. Tilpasse ett godt tilbud. På drift av ST er det lønnskostnader som er 

størst. 

Spørsmål om bruk av mer tekniske hjelpemidler?   

Organisasjonen sliter med drift, så det blir bare kortsiktig planlegging. 

Rådmannen forteller at han har vært i kontakt med husbanken om finansiering til å bygge  

eldreboliger. Disse skal ligge ved siden av Steigentunet, slik at  man kan benytte seg av 

tjenestetilbudet på Steigentunet. 

Han kom med spørsmål om eldrerådet kan være med på denne prosessen av planlegging av 

eldreboliger. 

Leder av eldrerådet sier at vi må få litt tid å tenke gjennom dette, men komme tilbake med svar til 

rådmannen. 

Sak 8/16 : Eventuelt 

Leder ønsker at vi gjennomgår vedtektene til eldrerådet. Leder og sekretær går igjennom vedtektene 

og vi tar gjennomgang på neste møte. 

En gang i året møtes Hamarøy, Sørfold og Steigen eldreråd. Dette bruker å være på væren i mai/juni. 

Det er Sørfold sin tur å invitere. 

Eldredagen blir arrangert i Steigen i oktober. 

Sekretær undersøker med forrige sekretær om regnskapet til tidligere eldreråd. 

Neste eldrerådsmøte er 18.april på rådhuset kl.10.00 

Møtet avsluttet kl.10.50 

Referent/sekretær 

Aslaug Bartholsen 

 

 


