
Grunngitt spørsmål angående skyss av eldre til formiddagstreff på 

Menighetssenteret 

Saltenposten har den siste tiden satt fokus på de eldre i kommunen, som det siste halve året ikke har 

fått delta på formiddagstreff på Menighetssenteret. Bakgrunnen er besparing som gjør at 12-15 eldre 

ikke får nødvendig skyss og følge til arrangementet, som er et kjærkomment avbrekk og gir et flott 

sosialt og åndelig fellesskap.  

Flere har tatt kontakt med kommunen, blant annet Fauske eldreråd, med beklagelse over at tilbudet 

har blitt borte. Det er frivillige i diakonien i Fauske som arrangerer treffet, og det er på den måten et 

gratis tilbud. Kommunen behøver bare å stille aktivitetsbussen til disposisjon noen timer hver tredje 

uke sammen med en følgetjeneste.  

Det er flere grunner til at kommunen bør prioritere å sørge for skyss til formiddagstreffet: 

 de eldre skal ifølge loven sikres mulighet for egen tros- og livssynsutøvelse 

 verdighetsgarantien, vedtatt av stortinget i november 2010, sier: § 2 Tjenestens 

verdigrunnlag. De kommunale pleie- og omsorgstjenestene skal legge til rette for en 

eldreomsorg som sikrer den enkelte tjenestemottaker et verdig og så langt som mulig 

meningsfylt liv i samsvar med sine individuelle behov. Det er også gitt statlige midler (1 

million i 2011) til Fauske kommune for oppfølging av verdighetsgarantien. 

 Fauske kommunes kommuneplan, samfunnsdelen, omtaler Frivillig sektor (kap 6.3) som en 

viktig samarbeidsaktør. Som en del av dette er kirkelig sektor nevnt, og av handlinger som 

kan utføres i samarbeid, står det: - Videreutvikle samhandling og dialog mellom offentlig og 

frivillig sektor for å sikre bredde og variasjon i tilbud samt felles måloppnåelse. 

Kristelig Folkeparti mener også den rent menneskelige faktor i det hele skal tas hensyn til. De eldre er 

en svak gruppe og ikke de som krever mest. Kommunen bør derfor verdsette og støtte slike tiltak 

som bidrar til økt livskvalitet for de eldre. I den store sammenheng er det et lite bidrag, som har stor 

betydning for enkeltmennesker i vår kommune, som etterspørres. 

På denne bakgrunn vil KrF stille følgende spørsmål: 

- Er ordføreren enig i at dette tilbudet utgjør et supplement til de kommunale tjenestene som 

det er verdifullt å støtte?  

- Hva kan gjøres for at aktivitetsbussen igjen stilles til disposisjon for de eldre som ønsker å 

delta på diakoniens formiddagstreff? 

- Vil ordføreren jobbe for dette? 
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