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Årsberetning for 2021 Lavangen Eldreråd
Lavangen  Eldreråd  har i året som er gått vært ledet av dette styre.

Leder Alex Norbakken 
Nestleder        Johan Lyngstad
Styremedlem Edith Lyngmo
Styremedl.      Johan Svendsen
Styremedl. Ruth Løberg

Personlige varamedlemmer
Oddrun I. Kristiansen
Herolf Samuelsen
Viktor Andberg
Sonja Solstad +  Ny Inger Lise Thrane
Mathilde Norbakken

På bakgrunn av at Coronapandemien har det meste av møteaktivitet blitt redusert, men 
likevel har vi avholdt 3 styremøter.

Møte 25.05.21.    Innspill til kommuneplanens samfunnsdel
     Satsningsområde 1:  Styring og tjenester

Rådgivningstjenesten på egen skole er viktig for å 
sikre rekrutering til helse- og omsorgsyrker

     Satsningsområde 2:  Barn og unge
Hvordan sikre meningsfulle aktiviteter for barn 
og unge? Bredde i aktivitetstilbudet? Hvordan 
kan vi møtes på tvers av alder og prate sammen?
Hvordan inkluderer vi barn og unge i frivillig
arbeid?  Småjobbsentral. Oppholdsplasser for 
ungdom. Barn må ha/lære ansvar hjemme.

      Satsningsområde 4: Folkehelse
Kommunalt fysioterapitilbud – nå kun etter
bestilling fra omsorgssjef/lege. Forebyggende
arbeid er viktig og eldre trenger styrektrening
og balansetrening. Mer tilgang til Adrenalin med
veiledning. Må presiseres hvem som er mål-
gruppe.  Hvem kan spørres om ulik hjelp/
hjelpemidler? God informasjon om tjenester er
nødvendig. God informasjon om hvem i 
kommunen som kan kontaktes/spørres.
Eldrerådet kan invitere Pro-leder til møtene.

     Satsningsområde 5: Næringsutvikling
Ladestasjon for El-biler i sentrum. Industriavfall i 
boområder er ikke bra. Kommunen må bruke de 
midlene de har til å pålegge grunneiere å rydde 
opp.

     Satsningsområde 7: Infrastruktur og boliger
Igjengroing er en utfordring. Kloakk rett ut i 
fjorden.
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Møte 15.10.21     Leve hele Livet – kvalitetsreform for eldre
     Filmen «Margot»

Eldrerådet og Rådet for  personer med nedsatt funksjonsevne      
henstiller til administrasjonen i Lavangen kommune å sette 
eldrereformen «Leve hele livet» på dagsorden. Målene med 
reformen inkluderes i kommunens hovedmålsetninger og danner 
grunnlaget for videre planprosess.

Møte 14.12.21    Budsjett 2022 – økonomiplan 2022-2025
Eldrerådet slutter seg til formannskapets forslag til budsjett 2022 og 
økonomiplan 2022 – 2025.  Det er vanskelig å komme med noen 
større kritikk av budsjettet på det nåværende tidspunkt, da eldrerådet 
har forståelse for at kommunen er i en vanskelig økonomisk 
situasjon. Men det er også viktig at innsparingene ikke går ut over 
tryggheten til de eldre. Eldrerådet etterlyser en budsjettpost på 
komfyrvakter. Eldrerådet ønsker også en forsikring om at redusert 
bemanning ikke skal gå på bekostning av tryggheten og sikkerheten 
til de eldre.

Eldrerådet er også informert om endelig rapport ressursgjennomgang pleie, omsorg og 
helse for Lavangen kommune.

Svar på søknad om tilskudd – tiltakspasse sårbare eldre -aktivitetstilbud og besøksvert 
-Lavangen kommune. 

I tillegg har eldrerådet deltatt i intervju i forbindelse med ressursanalyse gjennomført 
av «Ambia» i mars 2021. 
Deltatt i digitalt fellesmøte (digitalt) med fylkeseldrerådet og de kommunale 
eldrerådene om «Hele livet», samt digital høstkonferanse om «Hele livet»
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