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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.     
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



Saksliste 

 
Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

PS 3/19 Godkjenning av innkalling og sakskart   
PS 4/19 Referatsak   
RS 1/19 Orientering fra ordfører og administrasjon   
RS 2/19 Lyst til å lære mer om velferdsteknologi?  2018/203 
RS 3/19 Meld. St. 15 (2017 – 2018) «Leve hele livet» - En 

kvalitetsreform for eldre 
 2018/203 

RS 4/19 Tilskuddsordningen "Aktivitetstiltak for å motvirke 
ensomhet og passivitet" (tidligere Aktivitet for 
seniorer og eldre) for 2019 er kunngjort 

 2018/203 

RS 5/19 Årsmelding for 2018 fra Pasient- og brukerombudet i 
Troms 

 2019/216 

RS 6/19 19.09.18 Råd for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne - Innkalling og protokoll 

 2018/203 

RS 7/19 13.11.18 Råd for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne - Protokoll 

 2018/203 

RS 8/19 19.02.19 Råd for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne - Innkalling og protokoll 

 2018/203 

RS 9/19 Referat fra fellesmøte den 13.11.18 mellom 
elderådene og råd for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne for Dyrøy og Sørreisa 

 2018/203 

RS 10/19 Referat fra fellesmøte den 15.11.18 mellom Dyrøy 
eldrerådet og Dyrøy ungdomsråd 

 2018/203 

PS 5/19 Høringsbrev - ny forskrift om kommunale og 
fylkeskommunale råd for eldre, for personer med 
funksjonsnedsettelse og for ungdom 

 2018/203 

PS 6/19 Nybygg omsorgsboliger og rehabilitering sykehjem  2017/1257 
PS 7/19 Eventuelt  2018/203 

 
 
ordfører/utvalgsleder  



PS 3/19 Godkjenning av innkalling og sakskart 

 
Godkjenning av innkalling og sakskart 
 
Behandling i Eldrerådet – 20.03.2019:  
 
 
 
Ingen merknader til innkalling og saksliste.  
Enst. godkjent. 
 
 
Vedtak i Eldrerådet  – 20.03.2019  
 
Ingen merknader til innkalling og saksliste.  
 
 

PS 4/19 Referatsak 

 
Referatsak 
 
Behandling i Eldrerådet – 20.03.2019:  
 
 
 
Referatsakene tas til orientering. 
Enst. vedtatt. 
 
 
Vedtak i Eldrerådet  – 20.03.2019  
 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 



RS 1/19 Orientering fra ordfører og administrasjon 

RS 2/19 Lyst til å lære mer om velferdsteknologi? 

RS 3/19 Meld. St. 15 (2017 – 2018) «Leve hele livet» - En kvalitetsreform 
for eldre 

RS 4/19 Tilskuddsordningen "Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og 
passivitet" (tidligere Aktivitet for seniorer og eldre) for 2019 er kunngjort 

RS 5/19 Årsmelding for 2018 fra Pasient- og brukerombudet i Troms 

RS 6/19 19.09.18 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 
Innkalling og protokoll 

RS 7/19 13.11.18 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Protokoll 

RS 8/19 19.02.19 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 
Innkalling og protokoll 

RS 9/19 Referat fra fellesmøte den 13.11.18 mellom elderådene og råd for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne for Dyrøy og Sørreisa 

RS 10/19 Referat fra fellesmøte den 15.11.18 mellom Dyrøy eldrerådet og 
Dyrøy ungdomsråd 

PS 5/19 Høringsbrev - ny forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd 
for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom 

 
Høringsbrev - ny forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd 
for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom 
 
Behandling i Eldrerådet – 20.03.2019:  
 
 
 
Omforent forslag til vedtak: 
Eldrerådet i Dyrøy har på sitt møte i dag besluttet at vi vil støtte uttalelsen fra Pensjonistforbundet datert 
22.02.2019. 
Enst. vedtatt. 
 
 
Vedtak i Eldrerådet  – 20.03.2019  
 
Eldrerådet i Dyrøy har på sitt møte i dag besluttet at vi vil støtte uttalelsen fra Pensjonistforbundet datert 
22.02.2019. 
 
 

PS 6/19 Nybygg omsorgsboliger og rehabilitering sykehjem 

 
Nybygg omsorgsboliger og rehabilitering sykehjem 



 
Behandling i Eldrerådet – 20.03.2019:  
 
 
 
Enst. vedtatt som rådmannens innstilling. 
 
 
Vedtak i Eldrerådet  – 20.03.2019  
 
Dyrøy Eldreråd stiller seg bak utkast til sykehjem og omsorgsboliger slik de foreligger. Det godtas også 
at endringer gjøres i ettertid som følge av bygningstekniske utfordringer. 
 
 

PS 7/19 Eventuelt 

 
Eventuelt 
 
Behandling i Eldrerådet – 20.03.2019:  
 
 
 
Det ble meldt inn følgende saker: 

 Eldrerådet ser behov for å sende ut skriftlig informasjon til befolkningen i Dyrøy. 
  

 Eldrerådet ser behov for organisering av ledsagerordningen med frivillige og PLO. 
  

 Eldrerådet ønsker at leder for Frivilligsentralen og enhetsleder kultur møter på neste møte i 
eldrerådet den 29.mai. 

 Eldrerådet ber sekretær om å ta kontakt med prosjektleder i Pensjonistforbundet, i forbindelse 
med sak RS 2/19. 

 Eldrerådet inviterer Dyrøy Pensjonistforbund til fellesmøte i forbindelse med reformen "Leve hele 
livet". Viser til sak RS 3/19. 

 Eldrerådet ber sekretær om å sjekke med administrasjon om det er søkt på denne 
tilskuddsordningen "Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet" i forbindelse med sak 
RS 4/19. 

Enst. vedtatt. 
 
 
Vedtak i Eldrerådet  – 20.03.2019  
 
 

 Eldrerådet ser behov for å sende ut skriftlig informasjon til befolkningen i Dyrøy. 
  

 Eldrerådet ser behov for organisering av ledsagerordningen med frivillige og PLO. 
  

 Eldrerådet ønsker at leder for Frivilligsentralen og enhetsleder kultur møter på neste møte i 
eldrerådet den 29.mai. 

 Eldrerådet ber sekretær om å ta kontakt med prosjektleder i Pensjonistforbundet, i forbindelse 
med sak RS 2/19. 

 Eldrerådet inviterer Dyrøy Pensjonistforbund til fellesmøte i forbindelse med reformen "Leve hele 
livet". Viser til sak RS 3/19. 

 Eldrerådet ber sekretær om å sjekke med administrasjon om det er søkt på denne 
tilskuddsordningen "Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet" i forbindelse med sak 
RS 4/19. 

 



 


