
Saltdal kommune 

Vår ref Saksbehandler Dato
2013/18 Christin Kristensen, tlf.: 75 68 20 18 11.04.2013

Eldrerådets årsmelding for 2012

I h.h.t. «Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd» har Saltdal eldreråd  bestått av følgende 
personer i 2012:

Medlem - pensjonister:                                 Varamedlem pensjonister:  
Egil Hansen Bodil Holt
Christian Næstby Helfrid Kristensen
Gunnlaug Stava              Reidun Brenne
Kari Anna Bentsen              Gerd Stolpen
Marianne Beck              Jan E. Håkonsen
Medlem – kstyret:                                                       Varamedlem – kstyret:  
Merethe Johansen Else Marie Ness

Roald L. Kristensen
Anne Britt Sletteng Hanna Johannessen

Egil Hansen har vært leder og Marianne Beck har vært nestleder.

I slutten av 2012 har Merethe Johansen fått innvilget fritak som medlem av eldrerådet.  Hermann Meisler 
ble valgt inn som nytt medlem.

Formannskapssekretær Christin Kristensen har vært sekretær og saksbehandler for rådet. 

Eldrerådet har hatt 8 møter i 2012 og behandlet 25 saker. 

Møtene har vært avholdt på Rådhuset på dagtid. 
Eldrerådet avgir uttalelser til aktuelle saker som skal behandles i kommunestyret. Møtene har vært 
planlagt i tråd med dette.

Eldrerådet har avgitt uttalelse til følgende saker som er senere behandlet i kommunestyret:
- Kommunale avgifter/gebyrer 2012
- Rullering av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse
- Prosjekt interkommunale eierstrategi
- Fastsetting av festeavgift på kirkegården
- Prisjustering satser for økonomisk sosialhjelp
- Etablering av rockebinge
- Nasjonal Transportplan 2014-2023
- Transportplan Nordland 2013-2024
- Utredning for muligheten for delfinansiering av strekningen Sørelva-Borkamo med bompenger og 

evt. andre finansieringskilder
- Drift av Slipen Scene
- Detaljregulering Galten utskipningssted
- Avtaler vedr. samhandlingsreformen
- Fastsetting av planprogram for detaljregulering RV 77 Tjernfjellet
- Dagtilbud for hjemmeboende demente
- Årsbudsjettet for 2013



Eldrerådet har selv tatt opp følgende saker:
- Kulturelle spaserstokk: Det bør avsettes kr. 15.000 øremerket til den kulturelle 

spaserstokkmåneden da det ikke tidligere er avsatt midler på budsjettet.
- Rådhuset: Saltdal eldreråd oppfordrer Saltdal kommune om å installere trappeheis på 

Rådhuset  i tråd med bestemmelsene ang. universell utforming.
- Samfunnshuset: Utstyret for å koke kaffe på Rognan samfunnshus bør opprustes og 

dimensjoneres for større forsamlinger.
- Saltdal eldreråd oppfordrer til at det arrangeres følgende kurs i løpet av den kulturelle 

spaserstokk måneden:
o Datakurs for eldre – Det må sørges for at det er nok hjelpepersoner til stede i 

tillegg til kursholder.
o Opplæring i bruk av mobiltelefon.

- Lese-/lyttevenn: Eldrerådet oppfordrer på nytt om at skolesektoren  tar opp spørsmålet 
om bruk av eldre som lese-/lyttevenn i barneskolen.

- Eldrerådet etterspør om det finnes planer for oppfrisking av malingen på gangfeltene i 
Rognan sentrum

- Eldrerådet etterlyser ordninger for sikring av funksjonelle brann-/røykvarslere i boliger til 
eldre.

- Eldrerådet oppfordrer til at det settes av kr. 20.000 til eldrerådets frie disposisjon i 
budsjettet for 2013. Eget brev sendes til rådmann i forbindelse med kommende 
budsjettprosess for 2013.

- Eldrerådet ønsker jevnlig informasjon fra enhet for pleie og omsorg og situasjon vedr. 
hvor mange som har sykehjemsplasser og plass i omsorgsboliger, og hvor mange som står 
på venteliste for slike plasser.

- Eldrerådet ønsker å komme tidligere inn i beslutningsprosessen vedr. politiske saker.  Det 
vurderes om sakslister til formannskapet skal sendes ut med mulighet til å gi uttalelse i 
forkant av f.skapets innstilling.

- Gang-/sykkelveg langs Kraneparken:  Eldrerådet har fått flere henvendelser om at denne 
g-/s-veg er i meget dårlig forfatning med mange hull i asfalten.  Eldrerådet anmoder om 
at g-/s-vegen langs Kraneparken prioriteres ved kommunens  plan for asfalteringsarbeider 
til neste år

- Silver ekspressen: Saltdal eldreråd anmoder på det sterkeste om at Silver ekspressen som 
transporttilbud opprettholdes.

- Eldrehelsesøster:  Saltdal eldreråd ber om at en stilling som eldrehelsesøster opprettes i 
Saltdal kommune.

- Trivselsutvalg Saltdal sykehjem, Heimly og Fløyvn. : Eldrerådets sekretær får i oppgave 
å sjekke om slike trivselsutvalg er fortsatt i drift ved sykehjemmet, Heimly og Fløyvn. 
Informasjon om dette legges frem til neste møte.

- Trivselsutvalg: Ut fra signaler om at det er ønskelig med et medlem fra eldrerådet i de 
ulike trivselsutvalgene, har Marianne Beck sagt seg villig til å være med i utvalget for 
Fløyvn.  Kari Anna Bentsen har sagt seg villig til å være med i utvalget for 
Heimly/omsorgsboliger.  Det gjenstår å få en til å være med i utvalget for Sykehjemmet.

- Brannsikring hos hjemmeboende eldre:  Har Saltdal kommune rutiner for oppfølging av 
brannsikring hos eldre som fortsatt er hjemmeboende?

- Trafikksikkerhetsutvalget i Saltdal bes prioritere utbedring av g-/s veg på Setså.
- Eldrerådet etterlyser at også strøing på veien mellom krysset Høyjarfallmoen langs 

gammel E6 til Medby-krysset blir prioritert. 



- Lesehjelp i skolene – Saltdal eldreråd avventer at skolene tar initiativ  for å få til en 
ordning med at pensjonister kan gå inn som gratis lesehjelp i skolen.  Dette er selvsagt 
noe som skolene må selv avgjør om det er ønskelig å få til dette. Eldrerådet foreslår at 
dette tas opp i FAU.  For å få dette til i praksis, kan det kanskje rettes en henvendelse til 
Frivillighetssentralen, pensjonistforeningene m.v. 

I løpet av september og oktober måned har kulturenheten koordinert flere arrangementer og knyttet dem 
til den kulturelle spaserstokken. Eldrerådet roser dette arbeidet som et godt tiltak

Det har vært arrangert to lunsjer for pensjonister i Saltdal i 2012, en i januar og en i oktober. 
Det er vedtatt et prinsipp om at det planlegges å arrangere pensjonistlunsj så nært opp til 1. oktober hvert 
år.

Rognan 22.04.13

Egil Hansen
Leder

      Christin Kristensen
sekretær
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