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Alex Norbakken 
Liaveien 310 
  

 
 
Referat fra møte i eldrerådet 13.06.22 
 
Tid og sted:  
13.06.22 kl. 10.00-11.30. Møterommet på servicebygget. 
Fra kl. 12.00 felles møte med ungdomsrådet og råd for personer med nedsatt funksjonsevne. 
 
Tilstede:  
Alex Norbakken 
Ruth Løberg 
Johan Svendsen 
Edith Lyngmo 
Johan Lyngstad 
                       
Referent Anne Strømmesen 
 
Orientering fra leder:  
Invitasjon til å delta på eldrerådskonferanse i Kirkenes 11.-13.09.22. Økonomien tillater ikke 
deltakelse.  
 
Innkallingen godkjent med følgende tilleggssak:  
Tiltak for å gjenreise distriktskommunene.  
 
Sak 12/22 Godkjenning av protokoll 
Vedtak: 
 
Protokoll fra møtet 22.03.22 enst. godkjent.  
 
Sak 13/22 Opplæring og støttetiltak for pleiepersonale på sykehjemmet i Lavangen 
Følgende forslag til vedtak fremmet av rep. Johan Lyngstad:   
 
Eldrerådet ber kommunestyret behandle denne saken, og vil særlig presisere følgende: 
1.Det stilles krav til kunnskap og personlige holdninger for de som skal ha et direkte ansvar for 
klientene. Om nødvendig legges til rette for interne kurs og oppfølging av personalet. 
2. Det legges til rette for oppfølging av den enkelte arbeidstaker ved ledelsen ved sykehjemmet eller 
utenforstående fagpersonale.  
3. Ledelsen ved sykehjemmet pålegges ansvar for å bidra til nær kontakt med pårørende.  
 
Foslaget enstemmig vedtatt.  
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Sak 14/22 Eksisterende butikkjedesystem som sentraliserings påvirker 
Følgende forslag til vedtak fra rep. Johan Lyngstad:  
 
Eldrerådet finner at dette er en viktig sak som berører vår kommunes framtid, og bør derfor legges 
fram til behandling av Lavangen kommunestyre.  
 
Forslaget enstemmig vedtatt.  
 
Sak 15/22 Tiltak for å gjenreise distriktskommunen 
Følgende forslag til vedtak fra rep. Johan Lyngstad:  
 
Vi lever i et av verdens vakreste land, der ressursene både på hav og land er spredt langs vårt 
langstrakte land. Fra tidligere tider ga dette grunnlag for bosetting både langs vår lange kyst og 
innland fra sydspissen av landet og helt til Kirkenes i nord. Men med myndighetenes hjelp har de 
med penger og makt sørget for at gevinsten av de ressursene landet har nesten bare kommet de 
store byene til gode. Dette i form av arbeidsplasser og økonomisk gevinst for de med penger. 
Resultatet er at i distriktene sitter nesten bare gamle kvinner og menn igjen, for de unge uten 
arbeidd er flyttet til storbyene i sør for å få utdanning og arbeid. Det er for oss trist å ikke kunne leve 
nært våre barn og barnebarn og kunne gi videre av vår kunnskap om familie, natur og historie fra 
gamle tider. Det er også trist å ikke kunne få vise våre varme følelser for hele vår familie. 
Vi er glad for at sittende regjering har satt seg som mål å «bygge opp igjen» distrikts Norge. Men vi er 
bekymret for at representanter i styrer og råd som oftest har et flertall valgt fra byene, vil sørge for 
at det meste vil skje i byene. Vi har lagt merke til at Bodø har fått flere milliarder til å bygge ny 
flyplass for å kunne legge til rette for å øke sin bosetting. Vi ser ikke planer eller tiltak for å øke 
bosettingen i distriktene i Nordland.’ 
Men hva kan gjøres politisk for å få til en bedring av leveforholdene i nord? For oss som bor i en av 
våre vakreste fjorder der vi føler oss «ranet» for tilbud til en stabil bosetting, kan vi se for oss 
følgende tiltak: 
1. Resetting av de mange sentraliseringstiltak som ble gjennomført av våre tidligere Storting og 
regjeringer. Dette gjelder ikke minst offentlige stillinger der mangel på lokal kunnskap bidrar til en 
dårligere vurdering og større vansker for å få løst problemer på en god måte. 
2. Tidligere politiske handlinger som tilskudd til kondemnering av fiskebåter (1950-60 årene) for å få 
stoppet kombinasjonen fiske og jordbruk. Etter som jordbruksdelen var for liten, måtte familiene i 
tur og orden forlate sine heimer for å flytte til byene der det var arbeid å få. 
3. Sentralisering av offentlige stillinger fra kommunenivå til fylkesnivå førte til at unge med høyere 
utdanning må etablere seg i en større by for å finne seg arbeid. Til skuffelse for de gamle foreldrene 
som sitter igjen. Og til skuffelse for de lokale politikerne som så gjerne ville ha unge med kompetanse 
til hjelp for å utvikle nye arbeidsplasser for både kvinner og menn og styrke de arbeidsplassene. 
4. VI ber om at flest mulig av tidligere kommunale oppgaver snarest blir desentralisert til 
kommunenivå. Det samme gjelder nye oppgaver som kan løses på kommunalt nivå. 
5. Vi ber også om at arbeidet med å lage mindre undervisningsenheter med innlagt praktisk 
virksomhet blir ført videre og helst intensivert. Dette vil føre til at elever kan lengre i heimen og 
kanskje bidra til lokale tiltak. 
6. Vi lever i en verden der tilgangen til mat ikke er en selvfølge. Bruken av mekanisert utstyr som bare 
er beregnet til bruk på sletteland har ført til at jordbruksland i distrikts Norge er blitt liggende øde. Vi 
ber om at det nedsettes et ekspertutvalg som kan se på muligheten til å finne/lage redskaper som 
kan brukes i litt kupert terreng. Østerrike og Sveits burde være brukbare samarbeidsparter. 
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Sak 16/22 Høring av forslag til handlingsplan Leve hele livet i Lavangen 2022-2026 
Saken behandlet på felles møte 13.06.22 kl. 12.00 med ungdomsrådet og råd for personer med 
nedsatt funksjonsevne 
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Med hilsen 
 
 
Anne Strømmesen 
biblioteksjef/rådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 
 
 
 
 
Mottakere: 
Edith Lyngmo    
Johan Lyngstad    
Ruth Løberg Liaveien 137   
 


