
Referat fra eldrerådsmøtet mandag 19.06.17 

                                                                                Leinesfjord 20.06.17 

Tilstede: Kjell, Arvid, Åse, Sverre og Aslaug 

Forfall: Kjersti 

 

Sak 7/17  Kommentarer til sist referat. 

Ingen kommentarer. 

 

Sak 8/17 : Budsjettregulering i kommunen 

 

I formannskapet kom det ikke frem de store endringer innenfor helse og omsorg. 

Og det er ikke kommet noe konkrete budsjettreguleringer for helse og omsorg i sakslisten til 

kommunestyret 21.juni. 

Eldrerådet er enstemmig på at de to brevene fra Arvid til kommunestyret, som omhandler 

budsjettregulering og forskrift for tildeling av langtidsopphold, legges til 

kommunestyrerepresentantene 21.juni. Dette er også sendt til Fagforbundet, Delta og 

sykepleierforbundet. 

 

Sak 9/17 : Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Steigen kommune. 

 

Det er laget et forslag til vedtak og forskrift som  trer i kraft 1. juli 2017. I dette forslaget, ser 

eldrerådet at det er flere ting man må gå igjennom og eldrerådet ønsker å bruke litt tid på 

dette. Ved redigering av forskriftene ønsker eldrerådet å delta. 

 

Tidligere vedtak er å redusere 8 sykehjemsplasser og styrke hjemmetjenesten, vi er kommet 

til sist i juni og oppbemanning av hjemmetjenesten er ikke påbegynt. 

 

De tre største forbundene i Steigen kommune har sagt opp turnusavtalene på Steigentunet 

og sykemeldingene har doblet seg i fra forrige år. Dette er bekymringsverdig ,og eldrerådet 

føler plikt til å utøve bekymring ovenfor politikere. 

 

Sak 10/17 : Eventuelt 

 

I sak 69/17 til kommunestyret, er det satt av midler i investeringsbudsjettet til ombygging av 

tannlegekontoret, slik at det blir tilrettelagt for tre hele tannlegestillinger. Dette forutsetter 

tilsvarende husleieøkning med Nordland fylkeskommune. 

 



Sverre ønsker at eldrerådet tar opp igjen saken som gjelder kjøkkenet på Steigentunet. Pr i 

dag blir maten laget, nedkjølt og pakket i plast. Det er ønskelig at man ser på kostnadene på 

bruken av plast embalasjen. Det blir ikke lengere bakt brød, det blir kjøpt inn ferdige brød. 

Eldrerådet ønsker ett møte med den/de som har det økonomiske ansvar for kjøkkenet på 

Steigentunet. 

 

Eldrerådet ønsker å vite hvordan egenandelen til beboerne blir regnet ut og, og hva som 

skjer hvis hjemmehjelpen uteblir fra tjenesten og brukerne allikevel får regning på ikke utført 

tjeneste. 

 

Eldrerådets medlemmer fikk kompendiet fra besøket da Salten brann hadde ett innlegg i 

kommunestyret. 

 

 

Neste møte blir i uke 34 , 2017. 

 

Møtet hevet kl. 11.45 

 

Ønsker alle medlemmer i eldrerådet en riktig god sommer  

 

Referent/sekretær 

Aslaug Bartholsen 


