
 

 

Utskrift av møteprotokoll fra møte i Steigen eldreråd 22. november 

2012. 

Tilstede: Anne Markussen, Hildur Lund, Eva Fure, Hildur Kristiansen, 

Magne Vik og Sissel Grimstad. 

 

 

 

 

Sak 33.12        Økonomisk oversikt Eldres Dag  20.10.12. 

 
Inntekter: 

Inngang og loddsalg     kr.15.880.- 

 

Utgifter: 

Transport   kr. 9.540,- 

Steigen Vertshus  ”  11.400,- 

Innkjøp av gevinster ”    1  401,- 

Annonsering  kr.     500,-   ”   22.821,- 

Underskuddet       ”     6.941,- 

dekkes opp av eldrerådets budsjett. 

 

 

 

 

Sak: 34.12 - Eldrerådets forslag til budsjett 2013. 

Eldres Dag 

Utgifter: 

Busstransport     kr.17.000,- 

Utsending invitasjon/annonsering  ”      4.500,- 

Innkjøp gevinster     ”      1.000,- 

Inngang – Vertshuset    kr. 15.000,-  kr.37.500,-  

 



Inntekter: 

Inngang Vertshuset    kr.15.000,- 

Loddsalg      ”      2.000,-  kr.17.000,- 

 

Øvrige utgifter: 

Lønn sekretær     kr.   5.000,- 

Porto/kopiering     ”      2.500,- 

Kurs/opplæring     ”    10.000,- 

Bevertning      ”      1.000,-  kr.18.500,- 

Forventet budsjett        kr.39.000,- 

 

 

Eldrerådet  ber om at forslaget til budsjett blir godkjent. 

 

 

 

 

Sak 35.12 Opprettelse av ergoterapistilling. 
 

Eldrerådets vedtak: 

 

Eldrerådet ber kommunen  jobbe for opprettelse av en ergoterapistilling, 

eventuelt en felles stilling for kommunene Steigen/Hamarøy og Tysfjord. 

 

I forbindelse med samhandlingsreformen er behovet blitt ytterligere 

aktuallisert. 

Målet er at personer med hjelpebehov skal kunne bo lengst mulig i sitt hjem. 

Her er ergoterapaut en særdeles viktig fagperson.  

 

Enst. Vedtatt. 

 

 

 

 

 

 



Sak 36.12 Posttjenester for beboere på Steigentunet. 

Tidligere hadde beboere på Steigentunet postjeneste en gang i måneden, 

første mandag etter pensjonsutbetaling. Dette tilbudet er nå tatt bort. 

Ved henvendelse begrunner postvesenet at nye regler er trådt i kraft. 

Begrunnelse: Avstand mellom post i butikk og Steigentunet er kortere enn 1 

kilometer. 

Eldrerådet ser at for rullestolbruker og andre bevegelseshemmede beboere på 

Steigentunet er det umulig å ta seg fram til butikk især under vanskelige 

føreforhold i vinterperioden. 

Vedtak: 

Frem til neste møte skal sekretæren undersøke med Hamarøy kommune 

hvordan de løser dette problemet i forhold til omsorgsboliger. 

Enst. Vedtatt. 

 

Sak. 37.12  Tilbud til beboerne på Steigentunet. 

For noen år siden hadde beboerne på Steigentunet mulighet til å handle 

kioskvarer en gang i måneden. 

En frivillig forening kom til Tunet med vanlige kioskvarer. 

Mange beboere satte stor pris på dette tilbudet. 

Vedtak:  Eldrerådet går inn for at dette tilbudet blir tatt opp igjen, og at 

henvendelse blir rettet til frivilligsentralen. 

Enst. Vedtatt. 

 

 

 



Sak 38.12  Eldreomsorgen i Norge. 

Eldrerådet har behandlet henvendelsene fra Vågan og Vestvågøy 

eldreråds uttalelser om opprettelse av Eldreombud. 

Vedtak: 

Steigen eldreråd gir sin støtte til  henvendelsene og oversender 

vedtaket til Nordland fylkes eldreråd. 

 

Sak 39.12. Kapell/bårerommet på Steigentunet. 

Eldrerådet foretok en befaring av kapell/bårerommet og har i den 

anledning en del forslag til bedring av rommene. 

Saken legges frem for adm. leder i neste møte. 

 

Rett utskrift: 

Steigentunet, 26. nov. 2012 

Eva Moen Storø, sekretær 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


