
                                                                                                                            Leinesfjord 09.02.17 

 

Referat fra eldrerådsmøtet 07.02.2017 

Tilstede: Kjell, Aase, Sverre, Kjersti, Arvid og Aslaug 

 

Lev i Steigen v/ Aase Refsnes er invitert for å informere om prosjektet. 

Leder ønsker velkommen. 

 

Aase takker for invitasjonen og er glad for at eldrerådet støtter prosjektet «Lev i Steigen». 

Målet med prosjektet er å fronte Steigen som ett attraktivt bo og arbeidssted. Øke 

tilflyttingen av flere yngre. Vi må skape lokal stolthet og ha tro på oss selv. For å få tilflytting 

til Steigen, er det anbefalingen fra de som bor i Steigen den beste måten. 

Kommunen er eier av prosjektet, men det er grendelagene, næringslivet og frivilligheten 

som skal drifte det.  Styret består av 5 stykker fra ulike deler av Steigen. Torben Martsrand, 

Morten Mehus, Christina Falck Holmvaag, Vidar Johansen og Aslaug Bartholsen. Lev i Steigen 

er politisk uavhengig. Det blir jobbet tverrfaglig, NAV, oppvekst, helse, næringsliv. 

Markedsføring er viktig, bruk av facebook, hjemmeside og instagram  når  mange. Viktig og 

formidle, hvem er vi – hvorfor bor vi her. Framsnakking  og fortelle utad hvorfor vi vil bo og 

leve i Steigen. 

Viktige elementer til samarbeid er å hjelpe potensielle tilflyttere, rekruttere til ledige 

stillinger og næringsutvikling. Synliggjøring og framsnakking, inkludering og integrering. 

Prosjektet har finansiering ut 2018.  

Det er viktig med tilbakemeldinger fra eldrerådet for veien videre. 

Kjell takker Aase for informasjonen og håper på videre samarbeid. 

 

Sak 1/17  Godkjenning av  referat og innkallingen 

Anmerking til referatet: Feil dager, men rett dato på neste styremøte. 

Enstemmig godkjent 

 

Sak 2/17 Årsmelding 

Sekretær beklager, men er ikke ferdig med årsmeldingen. Sender den på mail til styret og 

varamedlemmer før neste styremøte. 

 

Sak 3/ 17 Regnskap og budsjett 2016 

Dette er ikke ferdig på økonomi.  

 

 

 

 



Sak 4/17 Invitasjon fra Pensjonistforbundet 

 

Det er kommet en invitasjon til kurs i eldrerådsarbeid m.m. Pensjonistforbundet dekker 

utgifter til reise og opphold. Men deltakerne må være medlem av Pensjonistforbundet, 

utenom sekretær. 

Arvid har fått tilbud fra Steigen Pensjonistforbundet om å reise, og blir å reise på vegne av 

de. Ingen andre fra Steigen eldreråd er medlem av Pensjonistforbundet. Sekretær skal 

vurdere invitasjonen. 

 

Sak 5/17 Referat fra formannskapsmøtet 01.02 2017 

I formannskapet var det budsjettreguleringer, og eldrerådet syns at det blir å berøre mange 

med kutt i tilbudet til fysioterapi. 

Salten brann hadde informasjon og sekretær skal be om å få tilsendt kompende som ble 

bruk i formannskapet. 

 

Sak 6/17 Eventuelt 

 

- Sverre har en hjertesak og det er maten beboerne på Steigentunet får. Kjøkkenet har 

sluttet å bake brød, de får kjøp brød. Middagen blir laget, kjølt ned og pakket i plast. 

Det er ikke nylaget middag som kommer på bordet til beboerne. Mange 

hjemmeboende får middagen i plastbeger, som de selv på rive av, men en del klarer 

ikke å få av plastlokket pga av for liten kraft i hendene. 

          I tillegg er mengden plast som blir brukt urovekkende, og hva er kostnaden på dette? 

          Vi ønsker å innkalle leder av helse og omsorg, leder av sykehjem og omsorgsboliger, 

leder hjemmesykepleien til neste styremøte. 

 

- Arvid ønsker at brevet som var lagt med til siste kommunestyre kommer på postliste, 

dette skal sekretær ordne. 

 

- Man har hørt at det er etablert en pårørende gruppe for beboerne på Steigentunet, 

men må undersøke om dette er tilfelle og eventuelt hvem som er leder.  

 

- Fra Steigen til Rio –og tilbake. Ett samarbeidsprosjekt mellom Lev i Steigen og 

frivilligsentralen, for å skape glede, styrke samhold, fronte Steigen og sette fokus på 

folkehelse – både fysisk og psykisk. Vi ønsker å feire våren  i Steigen og invitere til 

storfest med parade og festligheter i Leinesfjord. Vi har invitert inn i 

samarbeidsgruppen, leder eldrerådet Kjell Arntsen, kommunelege Einar Stødle, 

fysioterapeut  Ninie van Schaik og ungdomsarbeider Camilla Andersen. 

 

 

 



- Sommertur 2017 – LHL 

Arvid informerte om busstur med Steig transport uke 26 til Sandnessjøen. 

 

 

 

 

 

 

Neste eldrerådsmøte  er 18.april kl. 09.00 på rådhuset. 

Møtet hevet kl. 11.00 

 

Referent/sekretær 

Aslaug Bartholsen 

                          


