
 

                                                                                                                             Leinesfjord 10.01.2018 

 

Protokoll fra eldrerådsmøte tirsdag 8. januar 2019 kl. 09.00 på rådhuset 

Tilstede: Tove Simonsen, Bjørn Stemland, Sverre Bye, Kjersti Olsen, Åse Aasgård og Aslaug Bartholsen 

 

Sak 1/19: Godkjenning av siste protokoll og innkalling 

Godkjent 

Sak 2/19: Orientering om de nye omsorgsboligene i Leinesfjord v/Tove Simonsen 

Det blir bygget 11 boenheter bortenfor Steigentunet. Oppstart sommer 2019. Det har vært ønske om 

skyv dør inn til badene og det blir det. Noen rom får skinner i taket, slik at det med enkelhet kan 

flytte brukere, for eksempel til badet. Ekstra håndtak på badet. 

Ladestasjon ute både til mopedbiler og el-biler. Det blir et fellesareal i tilknytting til boenhetene. 

I tillegg skal Smart House sette opp 24 boenheter, der kommunene disponerer 10 enheter. 

 

Sak 3/19: Orientering fra Kjersti Olsen fra kommunestyre 12.12.2018 

 

Eldrerådet har etterspurt hvilket tilbud brukere av arbeidsstua pr.i dag får etter 1.januar 2019 . 

Dette ble tatt opp i kommunestyret, der det ikke ble gitt  noe tydelig svar, men  at tilbudet til 

beboerne pr i dag ikke blir lagt ned, men tilbudet blir forandret. 

 

I budsjett møtet i kommunestyret, hadde politikerne fokus på arbeidssituasjonen på Steigentunet og  

det skal igangsettes ett prosjekt som skal følge opp situasjonen. 

 

Sak 4/19: Eventuelt 

 

Eldrerådet ønsker skriftlig svar fra formannskapet, etter at det var sendt en bekymringsmelding 

28.11.18 , i forhold til de nedlagte korttidsplassene på Steigentunet. 

 

I henhold til dagens kantine på Steigentunet, er lokalet, som er det eneste fellesarealet for alle 

beboerne, i bruk utenom daglig åpningstider til konserter og større arrangementer. Lokalet er lite og 

uegnet. Eldrerådet ønsker å komme med en utredelse på utvidelse av kantinen, ved å bygge ut over 

det ubrukte utearealet liggende på vindus siden mot ambulanseinngangen. Henvendelsen blir sendt 

til teknisk avdeling med kopi til kommunestyret. 

 

Eldrerådet ønsker å invitere inn leder av Steigen Pårørendeforeningen , Leif Fredriksen til en 

orientering om hva som er formålet, målsetting og vedtekter til Steigen pårørendeforening. 

 



Eldrerådet viderefører ønske om arbeidet med matsituasjonen , ventelister på Steigentunet,   en 

orientering om helhetlig omsorg i hjemmetjenesten og inviterer inn helse- og omsorgsleder til neste 

møte. 

 

 

Neste møte i eldrerådet blir mandag 18.februar kl. 12.00 på rådhuset. 

 

Møtet hevet kl. 10.35 

 

Referent/sekretær 

Aslaug Bartholsen 

 

 

 

 


