
 

Dyrøy kommune 
 

Møteprotokoll 

 
Utvalg: Eldrerådet 
Møtested: møterom 1, Kommunehuset 
Dato: 21.03.2018 
Tid: 13:00 

 
Faste medlemmer som møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Kjærlaug Pedersen Medlem  
Ingjerd Johansen Nestleder  
Marius Johansen Medlem  

 
Faste medlemmer som ikke møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
William Melbye LEDER  
Kristine Fossmo MEDL  

 
Varamedlemmer som møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Ethel Eilertsen   

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Kine Svendsen sekretær 
Karl Johan Olsen kommunalsjef helse og omsorg 

 
 

Merknader:  
Ingen merknader til innkalling og saksliste. Enst. godkjent. 
 
Følgende fra administrasjon var ikke til stedet: 

o Marit A. Espenes, ordfører. 
o Tore Uthaug, rådmann. 

 
Følgende sak ble meldt inn på møtet til oppfølging: 

o Helsestasjon for eldre 
 
 

 
 Underskrift: 

 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi 
har signert i møteboka er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.     
 
 
 

 

Ingjerd Johansen  Kine Svendsen  
utvalgsleder  sekretær  



Saksliste 

 
Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

PS 1/18 Referatsak   

RS 1/18 Orientering fra administrasjon   

PS 2/18 Omsorgsboliger ved Dyrøytunet - Innspill fra 
organisasjonene 

 2018/203 

PS 3/18 Høringsbrev Forskrift om langtidsopphold i 
Dyrøy kommune 

 2018/203 

PS 4/18 Bekymringsmelding  2018/203 
 
William Melbye 
utvalgsleder  



PS 1/18 Referatsak 

Behandling i Eldrerådet – 21.03.2018:  
 
Referatsakene tas til orientering. Enst. vedtatt. 
 
 
Vedtak i Eldrerådet  – 21.03.2018  
 
Referatsakene tas til orientering. 
 

RS 1/18 Orientering fra administrasjon 

 

PS 2/18 Omsorgsboliger ved Dyrøytunet - Innspill fra organisasjonene 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Utvalgsleders innstilling: 
 
Behandling i Eldrerådet – 21.03.2018:  
 
Omforent forslag til vedtak: 
 
Eldreråd går inn for alt. 6.2. 
Begrunnelse: 

 trygghet for brukerne å være nærmest mulig fellesskapet 
 kort vei for helse-personalet m.t.p. hjelp og tilsyn. 
 kort avstand til matservering om brukerne ønsker det. 

 
Enst. vedtatt. 
 
 
Vedtak i Eldrerådet  – 21.03.2018  
 
Eldreråd går inn for alt. 6.2. 
Begrunnelse: 

 trygghet for brukerne å være nærmest mulig fellesskapet 
 kort vei for helse-personalet m.t.p. hjelp og tilsyn. 
 kort avstand til matservering om brukerne ønsker det. 

 
 
  



PS 3/18 Høringsbrev Forskrift om langtidsopphold i Dyrøy kommune 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Utvalgsleders innstilling: 
 
Behandling i Eldrerådet – 21.03.2018:  
 
Omforent forslag: 
 
Dyrøy eldreråd har ingen kommentarer til høringa. 
 
Enst vedtatt. 
 
 
Vedtak i Eldrerådet  – 21.03.2018  
 
Dyrøy eldreråd har ingen kommentarer til høringa. 
 
 

PS 4/18 Bekymringsmelding 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Utvalgsleders innstilling: 
 
Behandling i Eldrerådet – 21.03.2018:  
 
Omforent forsalg til vedtak: 
 
Dyrøy Eldreråd ønsker at Dyrøy kommune iverksetter kartleggingsbesøk hos innbyggere det 
året de fyller 85 år.  
Kartleggingsbesøket skal danne grunnlag for omfang av videre oppfølging i form av 
tilsynsbesøk, pleie og omsorg etc. 
 
Enst. vedtatt. 
 
 
Vedtak i Eldrerådet  – 21.03.2018  
 
Dyrøy Eldreråd ønsker at Dyrøy kommune iverksetter kartleggingsbesøk hos innbyggere det 
året de fyller 85 år.  
Kartleggingsbesøket skal danne grunnlag for omfang av videre oppfølging i form av 
tilsynsbesøk, pleie og omsorg etc. 
 
 


