
 

Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

 

 
Møteinnkalling 

 
Utvalg: Eldrerådet 
Møtested: møterom 2, Kommunehuset 
Dato: 22.05.2018 
Tidspunkt: 10:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.   
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. 
 
 
Marit A. Espenes, ordfører 
Tore Uthaug, rådmann 
Karl Johan Olsen, kommunalsjef Helse og omsorg 
Annette Jørgensen, helsesøster 
 
 
Medlemmer: 

1. William Melbye, leder 
2. Kristine Fossmo 
3. Marius Johansen 
4. Ingjerd Johansen, nestleder 
5. Kjærlaug Pedersen 

 
Personlige varamedlemmer: 

1. Ronald Kristiansen 
2. Ethel Eilertsen 
3. Halvor Arntsen 
4. Ingebjørg Nordmo 
5. Bjørg Dahl

1



Saksliste 

 
Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

PS 5/18 Referatsak   

RS 2/18 Orientering fra administrasjon   

RS 3/18 Møteplan 2018  2017/1056 

PS 6/18 Helsestasjon for eldre  2018/203 

PS 7/18 Årsmelding 2017 Dyrøy eldreråd  2018/203 

PS 8/18 Eldrerådskonferansen 2018 Harstad  2018/203 

PS 9/18 Eventuelt  2018/203 
 
William Melbye 
utvalgsleder
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PS 5/18 Referatsak

RS 2/18 Orientering fra administrasjon



Dyrøy kommune  
Servicetorget 
 

 

  
 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank 
Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn  77 18 92 00 4796 07 00003 
E-post:  Telefaks Org.nr 
postmottak@dyroy.kommune.no www.dyroy.kommune.no 77 18 92 10 864 994 032 

14:15:33

«MottakerNavn» 
«Adresse» 
«Postnr»  «Poststed» 
 
«Kontakt» 

 

 
Melding om vedtak 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
«Ref» 2017/1056-4 Marlin Antonsen 11.12.2017 

 
 
Saken ble behandlet i kommunestyremøte 7.desember.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 07.12.2017  
 
Møteplanen for 2018 vedtas.  
 
 
På vegne av Dyrøy kommune sendes vedtatte møteplan for 2018 ut. Du mottar denne som medlem eller 
utvalgsleder/styreleder til våre politisk utvalg, styrer eller råd.   
 
På www.dyroy.kommune.no vil det komme en ny møteplan for 2018 med oppdaterte møtedatoer. Ved 
endringer på møteplanen er det versjonen på hjemmesiden som vil være gjeldende.  
 
For øvrig bes medlemmer melde forfall til servicetorget på 77 18 92 00 ved forfall til møter.  
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Marlin Antonsen 
fagleder servicetorg 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur 
 
 
 
 

Måned KST FSK ADM AMU OpOm PNU NUKF ER OMS DKU 
Januar                  
Februar 22. 26.  1. 15. 15. 13.  6. 15.     
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Forklaringer: KST=kommunestyret, FSK=Formannskapet, ADM=administrasjonsutvalget, 
AMU=arbeidsmiljøutvalget, OpOm=oppvekst- og omsorgsutvalget, PNU=plan- og naturutvalget, 
NUKF=styret Nordavind Utvikling KF, ER=eldrerådet, OMS= omstillingsstyret, DKU= Dyrøy kontrollutvalg, 
RR=regionrådet, AR=administrativt råd. 
 
 
 
Kopi til: 
Britt Janne Wangberg    
Marit Alvig Espenes    
Katharina Smedsrud    
Elin Anita Meleng Blomseth    

Mars  8.         6.   
April 26. 12.       17.      
Mai   10. 24. 24.   15.  24.  22.   
Juni 21. 7.    12.      
Juli                 
August   23.      28.   23.  21.   
September   13. 13. 13.  4.      
Oktober 11. 25.     30.         
November  8. 21.  1. 1.  6. 8. 15.   
Desember 6.               

Regionale møter 2017 
Måned RR AR Sted 
Januar 29. 9. Tranøy/Tromsø 
Februar 

 
 

 

Mars 19. 7. Sørreisa/Bardu 
April 

 
 

 

Mai  23. Målselv 
Juni 18,19.  Bardu 
Juli    
August 9. 29. Berg 
September 18.  Dyrøy 
Oktober 

 
17. Torsken 

November  28. Sørreisa 
Desember 3.  Lenvik 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2018/203 

Saksbehandler: Kine Svendsen 

Dato: 07.05.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Helsestasjon for eldre 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Eldrerådet 6/18 22.05.2018 

 

 

Saksopplysninger 
 

Administrasjonens vurdering 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Utvalgsleders innstilling: 
 
 

  
  
William Melbye Tore Uthaug 
utvalgsleder rådmann 

6



 

Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2018/203 

Saksbehandler: Kine Svendsen 

Dato: 11.05.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Årsmelding 2017 Dyrøy eldreråd 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Eldrerådet 7/18 22.05.2018 
Kommunestyret  21.06.2018 

 

Vedlegg 
1 Årsmelding 2017 

 

Saksopplysninger 
Se vedlegg. 

Administrasjonens vurdering 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Utvalgsleders innstilling: 
Årsmeldinga godkjennes og sendes Dyrøy kommunestyret til orientering. 
 

  
  
William Melbye Tore Uthaug 
utvalgsleder rådmann 
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2017
ÅRSMELDING FOR DYRØY 

ELDRERÅDET

DYRØY
kommune

Foto: Dyrøymat as
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2018/203 

Saksbehandler: Kine Svendsen 

Dato: 11.05.2018 

 

ÅRSMELDING FOR DYRØY ELDRERÅD 2017 
 
 

Dyrøy eldreråd er et rådgivende organ for det kommunale- og det politiske styringsverket i 
kommunen, og skal ha framlagt for seg alle saker av særlig interesse som vedgår de eldre i 
kommunen.

Budsjett/regnskap og kommunedelplaner skal legges fram for rådet før formannskapet og 
kommunestyret vedtar disse.

Eldrerådet skal gi sitt syn på saker, som det arbeides med i kommunen og i det politiske 
organet, som kan ha innflytelse på den eldre befolkningens livskvalitet.

Etter intensjonen med oppretting av eldrerådene skal rådet også være en “igangsetter„ og 
“pådriver„ for å få fremmet saker som kan bedre den eldre befolkningens levekår både 
generelt og i forbindelse med spesielle saker som er under planlegging/arbeid i kommunen.

Videre kan eldrerådet på eget initiativ ta opp saker som vedgår de eldre i kommunen. 
Dette er avhengig av engasjement fra de enkelte medlemmene i rådet.

 
 
 
 

1. RÅDETS SAMMENSETNING: 

For valgperioden 2015-2019 består Dyrøy eldreråd av følgende representanter 
- 2017: 
 
Medlemmer: Personlige varamedlemmer: 
1. William Melbye 1. Ronald Kristiansen 
2. Kristine Fossmo 2. Ethel Eilertsen 
3. Marius Johansen 3. Halvor Arntsen 
4. Ingjerd Johansen 4. Ingebjørg Nordmo 
5. Kjærlaug Pedersen 5. Bjørg Dahl 

 
Ved konstituering av Eldrerådet 02.12.15 ble følgende valgt til leder og nestleder: 

 
Leder: William Melbye.  Nestleder: Ingjerd Johansen. 

 
Sekretær for eldrerådet er Kine Svendsen. 
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2. BUDSJETT: 

 

3. MØTER: 

 Det har vært avholdt 3 møter i Eldrerådet, alle møter på møterom, kommunehuset: 
1.mars, 26.oktober, og 27.november. 

 

Møtedato: 1.mars 26.oktober 27.november 

1.medlem William 
Melbye X X X 

Personlig 
varamedlem 

Ronald 
Kristiansen    

2.medlem Kristine 
Fossmo X  X 

Personlig 
varamedlem 

Ethel 
Eilertsen  X  

3.medlem Marius 
Johansen  X X 

Personlig 
varamedlem 

Halvor 
Arntsen X   

4.medlem Ingjerd 
Johansen X  X 

Personlig 
varamedlem 

Ingebjørg 
Nordmo    

5.medlem Kjærlaug 
Pedersen X X X 

Personlig 
varamedlem 

Bjørg Dahl  X  
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Fra administrasjon møtte følgende: 
o Enhetsleder PLO Tove Utmo: 1.mars. 
o Enhetsleder Teknisk Geir Fjellberg: 1.mars. 
o Sekretær Kine Svendsen: 1.mars. 
o Rådmann Øystein Rørslett: 26.oktober. 
o Prosjektleder NU Karl Johan Olsen: 26.oktober. 
o Sekretær Katharina Smedsrud: 26.oktober. 
o Ordfører Marit A. Espenes: 27.november. 
o Enhetsleder PLO Noeline Goos: 27.november. 
o Sekretær Katharina Smedsrud: 27.november. 

 
Andre inviterte fra administrasjon som har møtt: 

o - 
 

 Regioneldrerådet for Midt-Troms: Ingen møter i 2017. 
 
 

4. DELTAKELSE PÅ KONFERANSER/KURS: 

 8. og 10.mai: Kurs i eldrerådsarbeid, Harstad. 
Følgende deltok: William Melbye, Bjørg Dahl og Kine Svendsen. 
 

 6. og 7.september: Eldrerådskonferansen 2017, Tromsø. 
Følgende deltok: Ingen deltok. 
 
 

 
5. SAKER 
Rådet har behandlet til sammen 7 PS saker med fattet vedtak. 
 

 PS 1/17 Referatsak 
 PS 2/17 Budsjett 2017/Økonomiplan 2017/2020 
 PS 3/17 Brukerråd i Dyrøy kommune – status 
 PS 4/17 Valg av løsning tilbygg og renovering av Dyrøy omsorgssenter 
 PS 5/17 Årsmelding 2016 Dyrøy eldreråd 
 PS 8/17 Referatsak 
 PS 11/17 Referatsak 
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6. HØRINGER/UTTALELSER: 

I tillegg har eldrerådet fått referert og drøftet tilsendte saker fra flere instanser. 
 

7. RÅDETS DELTAKELSE I RELATERTE PROSJEKTER/UTVALG 

- 

8. ELDRERÅDETS SATSNINGSOMRÅDER  

- 

9. ELDRERÅDETS ENGASJEMENT  

- 

10. EVENTUELT 

- 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2018/203 

Saksbehandler: Kine Svendsen 

Dato: 07.05.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Eldrerådskonferansen 2018 Harstad 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Eldrerådet 8/18 22.05.2018 

 

Vedlegg 
1 Invitasjon til eldrerådskonferansen 2018 
2 Resultatet fra gruppearbeidet 

 

Saksopplysninger 
Se vedlegg. 

Administrasjonens vurdering 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Utvalgsleders innstilling: 
 
 

  
  
William Melbye Tore Uthaug 
utvalgsleder rådmann 
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Drift- og utbyggingssenteret 

 

 

 
 

Besøksadresse Telefon    Bankgiro Org.nr. 

Strandveien 13 77788000  47000400064 864870732 
Postadresse  

Pb 6600, 9296 TROMSØ 

Epost mottak 

postmottak@tromsfylke.no 

Internettadresse  

www.tromsfylke.no 

 

 

 

 

De kommunale eldrerådene i Troms  

 

 

  

 
Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 

17/15148-8 Line Samuelsen 060 SAKSARKIV 

Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.:   Dato: 

30139/18 77 78 80 11   04.05.2018 

 

 

Eldrerådskonferansen 19. september og generasjonskonferansen 20. september 2018 

Thon Hotel Harstad 
 

Fylkeseldrerådet i Troms vil med stor glede invitere til den årlige konferansen for de 

kommunale eldrerådene i Troms, på Thon Hotel i Harstad. I år vil vi gjøre en ny vri og 

kombinere eldrerådskonferansen med generasjonskonferansen (sist arrangert i 2016). Dette 

løses slik: 

 

Dag 1, onsdag 19. september:  ELDRERÅDSKONFERANSEN 

Dag 2, torsdag 20. september: GENERASJONSKONFERANSEN   

 

På dag 1 vil alle eldrerådene være samlet med eget opplegg. Ungdomsrådene vil også ha et 

eget opplegg samme dag. På kvelden blir det felles middag med ungdomsrådene. 

Dag 2 blir viet generasjonskonferansen.  

 

Vanligvis inneholder konferanser et tett program med mange foredragsholdere. Under årets 

konferanse vil fylkeseldrerådet fokusere mere på hva hvert enkelt eldreråd har 

gjennomført/oppnådd og hvordan de ser på veien videre. Temaet vil være  

samarbeidstiltak på tvers av generasjoner i kommunene.  

 

Viser til generasjonskonferansen i 2016, der gruppearbeidet resulterte i mange gode forslag 

om «hvordan skape møteplasser» og «tiltak som skaper kontakt/bånd» (vedlagt). Med dette 

som bakgrunn ønsker vi at alle eldreråd i forkant av konferansen undersøker hvilke tiltak som 

har vært gjort og hva som har fungert/ikke fungert i deres kommune. Denne erfaringen tas 

med i gruppearbeidet på dag 1. Resultatet av gruppearbeidet brukes på 

generasjonskonferansen dag 2.  

 

På dag 1 vil vi også ta opp tema  

- Hvordan skal eldrerådene nå frem/forholde seg til media 

- Revidering av Eldrepolitisk handlingsplan? (lastes ned HER)  

 

Vi håper og trenger at det stiller representanter fra alle eldreråd, så nettopp din kommune blir 

sett og hørt! 

 

Veldig fint om eldre- og ungdomsrådene i egen kommune kan møtes i forkant av 

konferansen, for å gjennomgå erfaringer og evt samkjøre transport til Harstad. 
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2 

Programmet vil bli ettersendt når ferdig. 

 

Hvert enkelt eldreråd har ansvaret for betaling av oppholdet på hotellet og reiseutgiftene. 

Hotellet vil i etterkant av konferansen sende faktura for hvert enkelt eldreråd til de respektive 

kommuner. 

 

Konferanseavgift: 

Helpensjon m/overnatting og middag dag 1  kr 2228,- 

Dagpakke 2 dager u/middag    kr 790,- 

Dagpakke 2 dager m/middag  dag 1   kr 1160,- 

Overnatting tilslutningsdøgn    kr  1068,- 

 

Prisene er den totale konferanseavgiften for hele konferansen. 

 
Her er linken til påmeldingen: 

https://goo.gl/forms/5JD10MQubrrxMwFH2 

 

Ved eventuelle spørsmål kan det tas kontakt med: Line Samuelsen, sekretær for 

fylkeseldrerådet, tlf. 77788011. 

 

 

Hjertelig velkommen! 
 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Line Samuelsen 

Sekretær for fylkeseldrerådet i Troms  

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
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Fra: Line Samuelsen (line.samuelsen@tromsfylke.no)
Sendt: 04.05.2018 16:15:52
Til: 'kathrine@skjervoy.kommune.no'; 'gunn-marit.a.opsal@karlsoy.kommune.no';
unni.edvardsen@kvanangen.kommune.no; 'lisbeth.berg@nordreisa.kommune.no';
'Ina.Engvoll@kafjord.kommune.no'; Lillian Larsen; 'lena.nilsen@storfjord.kommune.no';
'Veronica.Davo.Larsen@balsfjord.kommune.no'; 'susanne.knoph@malselv.kommune.no'; 'Berit Skogland';
'Maria.Simonsen@lenvik.kommune.no'; 'annkristin.evenstad@sorreisa.kommune.no';
'linda.andreassen@tranoy.kommune.no'; Kine Svendsen; 'grethe.kleppe@salangen.kommune.no'; 'gun-
britt.bjerkeli@lavangen.kommune.no'; 'Lena.Solvang@gratangen.kommune.no'; 'lovise.stavem@bardu.kommune.no';
'Anna-Beth.Fosshaug@ibestad.kommune.no'; 'may.unni.olsen@harstad.kommune.no'; 'gel@skanland.kommune.no';
'marit.blekastad@kvafjord.kommune.no'; Torsken kommune; Tromsø kommune
Kopi: 'oddny Aleksandersen'; 'noanilse'; 'knukarp@online.no'; 'reidar.breivik@gmail.com'; 'ha-haug4@online.no';
'nygard.dag.erik@gmail.com'; 'ann.hansi@hotmail.com'; 'h.emil.h@hotmail.com'; 'will-olm1@hotmail.com'; 't-
agle@online.no'; 'iva-oes@online.no'; 'gombogjoas@outlook.com'; mklevstad@live.no; kitty.karlsen@icloud.com;
anngrer@online.no; peri.kl43@hotmail.com; Jan Moan; sve-west@online.no; oddmund.brundtland@gmail.com;
Magnor Olsen (magnor.olsen@gmail.com); aksel@fallsen.no; 'nygard.dag.erik@gmail.com'; erh-h@online.no; Harry
Herleif Jensen

Emne: Invitasjon Eldrerådskonferansen 2018
Vedlegg: Invitasjon til eldrerådskonferansen 2018.pdf;Resultatet fra gruppearbeidet.pdf
 
Til alle kommunale eldreråd!
 
Vedlagt følger invitasjon til den årlige eldrerådskonferansen 2018.
 
I år blir konferansen å finne sted i HARSTAD 19.‐20. september på Thon Hotel
 https://www.thonhotels.no/hoteller/norge/harstad/thon‐hotel‐harstad/
 
Som det kommer frem i invitasjonen blir vi å dele konferansen i to:

‐          Dag 1: Eldrerådskonferansen
‐          Dag 2: Generasjonskonferansen

 
For en fruktbar og effektiv konferanse er vi avhengig av at representanter fra alle kommuner deltar, håper derfor
mange har anledning til å komme J Påmeldingsfrist er fredag 31. august.
 
Fylkeseldrerådet i Troms ønsker alle hjertelig velkommen til årets eldreråds‐ og
generasjonskonferanse!
 
PS: Denne e‐posten er sendt til alle sekretærer(som videreformidler til rådene), med kopi til ledere i eldrerådene.
 
 
 
Vennlig hilsen

Line Samuelsen
Fylkesordførers sekretær
DU sekretariat
Troms fylkeskommune

Telefon: +47 77 78 80 11
www.tromsfylke.no
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Resultatet fra gruppearbeidet – 
Generasjonskonferansen 
Gruppe 1 
 

Tilstede: Geir Henning Olsen (Balsfjord), Aurora Fykse (Balsfjord), Petter Øverås 

(Balsfjord), Tobias Bergum Olsen (UFR), Sigurd H. Hjemly (Lenvik), Ulv H. Røsok 

(Barnebyutvikler, Lenvik), Jorun Reinsnos (Balsfjord), Henriette Andressen (Balsfjord), Hans 

Johan Dahl (Fylkeseldrerådet), Reidun Mekild (Pensjonistforbundet), Alvhild Yttergård 

(Fylkeseldrerådet).  

 

Tilbakemelding fra foredrag. 

Tankevekker. «Bestemorrollen» svært viktig, gjør det lettere for barnebarna og bli kjent med 

hverandre (Søndagsmiddag). Familie er en viktig faktor for å realisere aldersintergrering.  

 

Hvordan skape møteplasser?  
- Balsfjord utarbeider omsorgsboliger på Nordkjosbotn.  

- Bruke kantina på VGS som en møteplass, der eldre mennesker kan sitte seg ned og 

drikke kaffe. 

- Invitere eldre mennesker inn i fagene på skolen, mat og helse, og kunst og håndverk 

og historie, utdøende tradisjoner. Prosjekter i skolen der elever lager bøker av eldre 

mennesker. Få eldre til å stille opp på leksehjelp i skolen.  

- Hobbykvelder? «Lån besteforeldre» få eldre til å sitte seg ned å bare lese for dem. 

- Kartlegge utdøende yrker og rekruttere nye mennesker til disse yrkene.  

- Idrettslag og andre foreninger burde invitere den eldre garde til å være med på 

aktiviteter.  

- Unge og eldre må bo i samme borettslag.  

 

Tiltak som har skapt varige bånd på tvers av alder?  

- Skyting er en sport der mennesker i alle aldersgrupper er velkommen.  

- Ny idrett kommer inn, viktig at alle generasjoner kommer inn og hjelper ting.  

- Lokalmiljø kan samles til aktiviteter, for eksempel friidrett.  

- Fisketurer.  

- Eldrerådet sender ut melding til pensjonistforeninger 

- Invitere eldrerådet til ungdomsrådsmøte.  

- Invitere ungdomsrådet til å feire eldredagen 1. Oktober.  

 

Gruppe 2 
 

Eksempler på tiltak som har skapt varige bånd på tvers alder: 

- Kvæfjord hadde et teater sammen med eldrerådet 

- Ibestad Røde Kors Ungdom setter opp besøksvenner på eldrehjem  

- Ungdomsrådet tar med seg aktiviteter til eldre- og sykehjemmet 

- Ungdommer inviterte med gamle på kino (Harstad) 

- Usikker på om videre kontakt ble gjort 

- Ungdomslag på Ibestad 
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- Eldre er også med 

- Lokalrevy med ungdommer og pensjonister (Ibestad) 

- «Bygdehus» på mindre steder 

- Generasjoner samles 

- Durmoldstua i Storvassbotn  

- Ungdom og eldre i utvalg/organisasjoner/partier osv. samles  

- Ungdomsutvalg i Fagforbundet  

- Bergseng skole har laget en sanggruppe som besøker gamlehjem 

Initiativ: 

- Eldre og unge kan ha felles mål for å møtes 

- Ungdomsråd og Eldreråd arrangerer en felles tilstelning 

- Invitere flere generasjoner 

- Datakurs for eldre  

- Harstad Eldreråd ta kontakt med Skånland?  

- Felles møter med Eldre- og Ungdomsråd  

- Harstad og Skånland skal ha felles møte 

- Erling tar opp situasjonen i Skånland 

- Danne gruppesamtaler 

 

Problemer: 

- Ungdommer har lite fritid 

 

Konklusjon:  

- Teater med unge og eldre  

- Mindre plasser har bygdehus  

- Samarbeid med ungdoms- og eldreråd 

- Gruppesamtaler 

- Felles møter hvor ungdoms- og eldreråd lager minst ett felles arrangement  

- Del 2: 

- Eldre- og ungdomsråd i hver kommune arrangerer et felles møte og jobber videre 

utover dette møtet.  

- Et felles møte mellom Ungdommens Fylkesråd og Fylkeseldrerådet. 

- Bruke gruppesamtaler som kommunikasjonsplattform.  

 

Gruppe 3 
 

Hva er gode eksempler på aldersintegrering? Tiltak  

- «Låne» en bestemor/far på et bibliotek for å lese for dem, eller ha en samtale. 

Eventuelt at man kan «låne» inn eldre til skoleklasser, for de som har 

lese/skrivevansker («lesevenn», «lyttevenn») 

- De eldre ønsker å fortelle historie til de yngre. 

- Skoler må blandes inn i dette, lage prosjekter der eldre/omsorgshjem og skoler 

samarbeider. 

- Inkludere inn de eldre inn i idrettslag, andre organisasjoner.  

- Datakurs for de eldre. 

- Skoler, idrettslag, kommuner er nøkkelen til en god integrering. 

- Opprette faste tilbud som skjer 1-2 ganger i uka/måneden, slik at det blir enklere å 

dukke opp.  
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- Lage en sak til for eksempel oppvekst og kultur i kommunen, der man kan få til et 

prosjekt i lag.  

 

Hva kan være nye tiltak for å fremme stabil kontakt?  

- En møteplass hvor de fast kan møte opptil flere ganger i mnd., eventuelt ha et fast 

tilbud 1 gang i uka.  

- Skape vennskap/kjemi seg imellom  

- Komme sammen/prate og ha en dialog for unge og eldre. Arrangere samlinger/møter 

for alle hvor det kan være et tema man diskuterer.  

 

 

Kjenner dere eksempler på tiltak som har skapt varige bånd på tvers av alder? 

- En arena for unge og eldre der de kan møtes å skape et fellesskap. 

- På lyngstunet har de hatt en arena for unge og eldre der hvor de møttes 

- Valgfag «Innsats for andre» på ungdomsskolen kan elevene velge å besøke eldrehjem 

for å ha en dialog med de og for å holde de med selskap.  

- Samle ressurser i hver kommune, slik at det blir enklere å holde dette i gang.  

 

For å få dette gjennomført må både ungdomsrådet og eldrerådet jobbe aktivt for at nye tiltak 

blir foreslått og gjennomført. Vi trenger drahjelp fra politikerne som kan hjelpe oss til å 

realisere noen av målene både med tanke på det økonomiske og det praktiske. Mye kan også 

bli gjort utenfor politikken, for eksempel at man på eget initiativ tar kontakt med hverandre. 

Ungdomsrådene og eldrerådene kan få mye til sammen, så lenge de opprettholder en god 

kontakt seg imellom og kan bli enig i å skape en felles møteplass og arena for alle.  

 

Gruppe 4 
 

Del 1  

 

Hva er gode eksempler på aldersintegrering? 

- Lyttevenner, Aust-Agder er et fylke med 213 lyttevenner og de har denne ordningen i 

13 kommuner. De jobbe med dette sammen med de andre eldrerådene på tvers av 

kommunene innad i fylket. Det er jo ressurspersoner med tid og overskudd og tilbyr 

seg og hjelpe. Barna likte denne ordningen veldig godt, Marie var lyttevenn og fikk 

veldig positiv respons fra tredjeklasse elvene som hun var lyttevenn for.  

 

Kjenner dere eksempler på tiltak som har skapt varige bånd på tvers av alder? 

- Ungdoms hus (Karlsøy), har Freddy fått kontakt og vennskap med unge og de unge 

har fått en ny venn i Freddy. 

 

Hva kan være tiltak for å fremme stabil kontakt? 

- «Fag-app» for å kombinere fag fra skolen med utdannelsen til pensjonerte. La oss si at 

et det sitter en person på et gamle hjem med en mastergrad i Historie, det ville den 

person kanskje følt seg nyttig og bli glad for å kunne hjelpe. Så hvis dem lagde en 

ordning der en ungdom kan søke kunnskap hos en pensjonert som allerede har den.  

- Morgendagens aktivitetssenter (i stedet for dagsenter), det er som et eldrehjem med 

flere muligheter for flere generasjoner og for flere aktivitet? 
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- Det er i Karlsøy tilbud om sommerjobb på sykehjem, dette uten å stelle og pleie de 

eldre men heller legge vekt på å hjelpe dem med og komme seg i aktivitet og bruke 

kropp og sinn mere, dette med og går turer og føre samtaler med den eldre. De får lønn 

og har bindene avtale på cirka 6 uker. De som jobber der tilnærmer seg erfaring i 

tillegg. I Tromsø kan du også ta det som valgfag.   

- Bør nesten være obligatorisk for skole å samarbeide med gamlehjem, dette med å 

sende en klasse dit som kan gjøre noe for de eldre, noe livlig og sosialt. Dette er noe 

som vil være bra for begge parter, både for visdom og tanker vil bli utvekslet og gjøre 

dem mer bevist på generasjonene.   

Hva kan eldreråd og ungdomsråd i din kommune gjøre for å legge til rette for gode 

arenaer og arrangementer som kommer denne gruppen til gode? 

 

 

Del 2 

 

Hvem har ansvar for å følge opp hva? 

- Morgendagens aktivitetssenter er en Baratza, som er swahilisk for møteplass. Her ville 

det vært fint å få til et samarbeid med turlaget fordi det kan by på mosjon og fine turer. 

Ved få klasser til å besøke dette senteret kan det by på nytt liv og mye energi. Det kan 

også bygges inn arbeidsrom der elevene kan jobbe med fag og de eldre med 

kompetanse kan stille seg til rådighet om nødvendig, de eldre står også selvfølgelig 

fritt til å bruke disse arbeidsrommene som leserom og det kan ha lesestoff som et lite 

bibliotek. Morgendagens senter vil være et mulighetenes senter. Gjerne i utkanten av 

skogen for gode turmuligheter. 

- Lyttevenner   

- Naturlig at begge parter hjelper til. 

 

Når kan dette gjennomføres, tidsbestemt?  

- Felles møter?  

- Møter kan gjennomføres i nærliggende tid. Ikke så vanskelig og holde møter i Tromsø 

område. Men først finne en sak og begynne med. 

- Morgendagens aktivitetssenter er litt lenger bort i tid. 

- Gjøres noe kreativt i lag på tvers av generasjon i samme sleng som det holdes møte. 

(Billiard, Male, Revy…) 

 

 

Gruppe 5 
 

Magnus Mathiassen, stand in for Benedicte 

Gruppe 6 
 

Ungdomsråd og Eldreråd samarbeid 

- Gå sammen om å lage en park i sitt nærområdet. Samarbeidet vil foregå både i 

planleggingsprosessen og i selve konstruksjonen. Parken kan fungere som en arena 

hvor generasjoner kan møtes, og vil for alltid være et symbol på samarbeid bland alle i 

samfunnet. 

- Arrangementer for de eldre er ikke tilrettelagt for ungdom. 

- Forandre tidspunkt for div. arrangementer slik at ungdom også kan bli med. 
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- De eldre kan bidra i skolen. 

- Fortelle om lokalhistorie. 

 

Gruppe 7 
 

Hva er gode eksempler på aldersintegrering? 

- Ha et møtested  røde-kors, kommunehuset. 

- Spille brettspill, yatzy osv. Mingle litt for å bli kjent. 

- Kommunikasjon. 

- Pensjonister kommer inn i skolene. (Historie for eksempel). 

- Møtes på bibliotek for opplæring (Hvordan betale regning, datahjelp, bake 

lefser/flatbrød/gjønbrød). 

- Mattradisjoner/andre tradisjoner. 

 

Kjenner dere eksempler på tiltak som har skapt varige bånd på tvers av alder? 

- Rolf og Håkon knyttet bånd gjennom fotball. Rolf er 74 år og Håkon er 16 år. 

 

Hva kan være nye tiltak for å fremme stabil kontakt? 

- Sette av tid til møter. 

- Ha kontinuerlig kontakt på tvers av generasjonene. 

- Telefon-kontakt 

 

Hva kan eldreråd og ungdomsråd i din kommune gjøre for å legge til rette for gode 

arenaer og arrangement som kommer denne gruppen til gode? 

- Ha et godt samarbeid. 

- Sette seg ned sammen. 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2018/203 

Saksbehandler: Kine Svendsen 

Dato: 15.05.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Eventuelt 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Eldrerådet 9/18 22.05.2018 

 

 

Saksopplysninger 
 

Administrasjonens vurdering 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Utvalgsleders innstilling: 
 
 

  
  
William Melbye Tore Uthaug 
utvalgsleder rådmann 

23


	Forside 
	Saksliste 
	PS 5/18 Referatsak
	RS 2/18 Orientering fra administrasjon
	RS 3/18 Møteplan 2018
	Møteplan 2018

	PS 6/18 Helsestasjon for eldre
	Saksfremlegg

	PS 7/18 Årsmelding 2017 Dyrøy eldreråd
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Årsmelding 2017


	PS 8/18 Eldrerådskonferansen 2018 Harstad
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Invitasjon til eldrerådskonferansen 2018
	Invitasjon Eldrerådskonferansen 2018
	Resultatet fra gruppearbeidet


	PS 9/18 Eventuelt
	Saksfremlegg


