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RS 5/18 Orientering fra ordfører og administrasjon 

PS 12/18 Invitasjon til fellesmøte eldreråd og råd for funksjonshemmede i 
Dyrøy og Sørreisa 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Utvalgsleders innstilling: 

 
Behandling i Eldrerådet – 25.09.2018:  
 
Dyrøy eldreråd takker JA til invitasjon til fellesmøte med eldreråd og råd for funksjonshemmede i Dyrøy 
og Sørreisa den 13.november 2018. Enst. vedtatt. 
 
Vedtak i Eldrerådet  – 25.09.2018  
 
Dyrøy eldreråd takker JA til invitasjon til fellesmøte med eldreråd og råd for funksjonshemmede i Dyrøy 
og Sørreisa den 13.november 2018. 
 

PS 13/18 Eventuelt 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Utvalgsleders innstilling: 

 
Behandling i Eldrerådet – 25.09.2018:  
 

 Orientering fra Rådmannen og Ordfører: 
o Utbygging/renovering av sykehjemmet  

 Renovering av sykehjemmet starter april 2019 
o Ansettelser: ny kulturleder er Merethe Kvalheim, starter 1.oktober. 
o Realfag satsning i barnehage og skole. 
o Dyrøy kommune får ca. 16 mil. fra oppdrettsnæringa. 
o VOX Dyrøy: næringsutvikling, hvor nye og gamle næringer kan søke tilskudd/hjelp til 

videreutvikling. 
o Bolig mangel i Dyrøy: Dyrøy kommune trenger hjelp/tips om ledige boliger som kan leies 

ut. 
o Astafjordlegene er under utredning. 

 
Eldrerådet tar rådmannens og ordførers orienteringen til etterretning. Enst. vedtatt. 
  
 

 Kjærlaug Pedersen orienterte fra Eldrerådskonferansen i Harstad 19.-20.september:  
o I år deltok 59 stk på konferansen. 
o Savnet orientering om eldre som bor hjemme. 
o Utskrivningsklare pasienter: status kommuner i Troms 
o Skyss fra sykehus: ambulanse, drosje, ofte lang vente- og reisetid, og ofte blir flere 

pasienter samlet i en drosje. 
o Helseforetak for tilskudd til utdanning, men pengene blir brukt til andre tiltak. 
o Psykiatrisk oppfølging. 
o Samle kompetanse i felles hus. 
o Teknologi i hjemmet. 
o Livsglede bolig - dyr sertifisering. 
o Trygge i lokalsamfunnet, frivillig og helsepersonell. 
o Eldre dagen  
o Kystbåten: UNN ønsker og regionalisere ambulansetjenesten, må ikke godta det! 



o Regionsamarbeid. 
o Eldrerådsmøtene i kommunene. 
o Møtelokaler til disposisjon, leieutgifter 
o Brukerrådet i Bardu: må evalueres. 
o Åpen kafe på avdelingen på institusjon. 
o Pleie ved livets slutt. 
o Ibestad bygger helt ny omsorgssenter med boliger, hvor en kan gå tørrskodd, og med 

eget institusjons kjøkken. 
o Livsglede hjemme. 5 faktorer. 
o Ungdomsråd. 
o Kommunereformen. 
o Kommunale avgifter for boliger og lokaler. 
o Frivillige skal ikke påta seg arbeidsoppgaver som til hører kommunen. 

 
Eldrerådet tar orienteringen fra Eldrerådskonferansen til etterretning. Enst. vedtatt. 
  
 

 Eldrerådet ønsker et felles møte/samarbeid med Ungdomsrådet, Råd for funksjonshemmede og 
Frivilligsentralen. 
Hvor det kan utveksle om sine like og ulike arbeidsområder og samarbeid på tvers. 

  
 Eldrerådsmøte 15.november blir flyttet fram til 6.november kl. 10:00-12:00 med hensyn til 

budsjettarbeid. 
 

Enst. vedtatt. 
 
 
Vedtak i Eldrerådet – 25.09.2018  
 

 Eldrerådet tar rådmannens og ordførers orienteringen til etterretning. 
  

 Eldrerådet tar orienteringen fra Eldrerådskonferansen til etterretning. 
  

 Eldrerådet ønsker et felles møte/samarbeid med Ungdomsrådet, Råd for funksjonshemmede og 
Frivilligsentralen. 
Hvor det kan utveksle om sine like og ulike arbeidsområder og samarbeid på tvers. 
  

 Eldrerådsmøte 15.november blir flyttet fram til 6.november kl. 10:00-12:00 med hensyn til 
budsjettarbeid.


