
 

Dyrøy kommune 
 

Møteprotokoll 

 
Utvalg: Eldrerådet 
Møtested: Møterom 2, Kommunehuset 
Dato: 12.03.2020 
Tid: 13:00 

 
Faste medlemmer som møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Kjærlaug Pedersen Leder  
Kristine Fossmo Nestleder  
Ove Gamst Medlem  
Odd Johan Bolle Medlem  

 
Faste medlemmer som ikke møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Anne Synnøve Larsen MEDL  

 
Varamedlemmer som møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   
   

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Kine Svendsen sekretær 
Karl Johan Olsen kommunalsjef helse- og omsorg 
Marit Alvig Espenes  
Tore Uthaug rådmann 

 
 
   
Møteslutt kl. 16:30. 
 



 

 
 

 
 
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 1/20 Godkjenning av innkalling og sakskart   

PS 2/20 Referatsak   

RS 1/20 Orientering fra ordfører og administrasjon   

RS 2/20 Melding om vedtak: Møteplan 2020  2019/694 

RS 3/20 Valg av eldreråd og råd for funksjonshemmede for 
perioden 2019-2023 

 2019/292 

RS 4/20 Tilskuddsordningen Aktivitetstiltak for å motvirke 
ensomhet og passivitet for 2020 er utlyst 

 2020/13 

RS 5/20 Brosjyre for å inspirere eldre og seniorer til aktivitet 
og trivsel i nærmiljøet 

 2020/13 

RS 6/20 Er ditt eldreråd engasjert som brukerrepresentant i 
kommunens arbeid med velferdsteknologi? 

 2020/13 

RS 7/20 Årsmelding for 2019 fra Pasient- og brukerombudet 
i Troms 

 2019/216 

RS 8/20 Felles årsmelding fra landets pasient- og 
brukerombud 

 2019/216 

RS 9/20 Orientering om landsomfattende tilsyn med 
kommunale helse- og omsorgstjenester 2020 

 2020/128 

RS 10/20 Rundskriv I-1/2020 om endring av fribeløp og 
egenandeler for kommunale helse- og 
omsorgstjenester 

 2019/811 

RS 11/20 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 
Innkalling 07.10.19 

 2018/203 

RS 12/20 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 
Protokoll 07.10.19 

 2018/203 

RS 13/20 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 
Innkalling 20.02.20 

 2020/13 

RS 14/20 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 
Protokoll 20.02.20 

 2020/13 

RS 15/20 Særutskrift Legevaktsamarbeid  2019/300 

RS 16/20 Legevaktsamarbeid  2020/160 

RS 17/20 Helikopterlandingsplass i tilknytning 
ambulansestasjon 

  

RS 18/20 Beredskap Coronavirus   

RS 19/20 Buss for båt - Brøstadbotn og Engenes   

RS 20/20 Brukerundersøkelse - beboere på sykehjem   

PS 3/20 Vertskommunesamarbeid Kommunepsykolog  2020/161 



PS 4/20 Nord-Norges Eldrerådskonferansen 26.-27.mai 
Kirkenes 

 2020/13 

PS 5/20 Eldrerådet i arbeid - kurs i Tromsø 13.mai  2020/13 

PS 6/20 Generasjonsarbeid i Dyrøy kommune  2018/203 

PS 7/20 Arbeidsgruppe - Leve Hele Livet  2020/13 

PS 8/20 Planlegging av bygging av eldresenter.  2020/13 

PS 9/20 Brosjyre med informasjon om Dyrøy Eldreråd til 
husstandene i Dyrøy. 

 2020/13 

PS 10/20 Eldrerådet møter i kommunestyret  2020/13 

PS 11/20 Eventuelt  2020/13 
 
 
Kjærlaug Pedersen 
utvalgsleder  



PS 1/20 Godkjenning av innkalling og sakskart 

 
 
Behandling i Eldrerådet – 12.03.2020:  
 
 
 
Merknader 
Innkalling: Flere medlemmer har ikke fått innkalinga til rett tid pr. post. 
Saksliste:  Ingen merknader. 
Enst. godkjent. 
 
 
Vedtak i Eldrerådet  – 12.03.2020  
 
Merknader 
Innkalling: Flere medlemmer har ikke fått innkalinga til rett tid pr. post. 
Saksliste:  Ingen merknader. 
 
 

PS 2/20 Referatsak 

 
 
Behandling i Eldrerådet – 12.03.2020:  
 
 
 
RS 1/20 Orientering fra ordfører og administrasjon: 

 Ny legevakt samarbeid fra 1.april 2020. 
 Informasjon om Korona utbruddet i Norge. 
 Dyrøy utleiebygg (byggeprosjekt) 

Referatsakene tas til orientering. 
Enst. vedtatt. 
 
 
Vedtak i Eldrerådet  – 12.03.2020  
 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 

PS 3/20 Vertskommunesamarbeid Kommunepsykolog 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Dyrøy kommune ønsker å inngå et interkommunalt samarbeid om kommunepsykologfunksjonen 
med Sørreisa kommune. Samarbeidet opprettes i medhold av kommunelovens § 20-2 
(administrativt vertskommunesamarbeid), med Dyrøy kommune som vertskommune. 



1. Samarbeidet legges i hovedsak opp slik at Kommunepsykologen skal ha kontorsted i Dyrøy to dager 
i uka og i Sørreisa kommune tre dager. 

 
 
Behandling i Eldrerådet – 12.03.2020:  
 
 
 
Kommunalsjef Helse og omsorg orienterte. 
  
Omforent forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering. 
  
Enst. vedtatt. 
 
 
Vedtak i Eldrerådet  – 12.03.2020  
 
Saken tas til orientering. 
 
 

PS 4/20 Nord-Norges Eldrerådskonferansen 26.-27.mai Kirkenes 

 

Rådmannens innstilling: 

 
 
Behandling i Eldrerådet – 12.03.2020:  
 
 
 
Omforent forslag til vedtak: 
Ingen deltar på grunn av Korona utbruddet i Norge. 
Enst. vedtatt. 
 
 
Vedtak i Eldrerådet  – 12.03.2020  
 
Ingen deltar på grunn av Korona utbruddet i Norge. 
 
 

PS 5/20 Eldrerådet i arbeid - kurs i Tromsø 13.mai 

 

Rådmannens innstilling: 

 
 
Behandling i Eldrerådet – 12.03.2020:  
 



 
 
Omforent forslag til vedtak: 
Dyrøy eldreråd avventer med å melde seg på, på grunn av Korona utbruddet i Norge. 
Enst. vedtatt. 
 
 
Vedtak i Eldrerådet  – 12.03.2020  
 
Dyrøy eldreråd avventer med å melde seg på, på grunn av Korona utbruddet i Norge. 
 
 

PS 6/20 Generasjonsarbeid i Dyrøy kommune 

 
Generasjonsarbeid i Dyrøy kommune 
 
Behandling i Eldrerådet – 06.11.2018:  
 
 
 
Som rådmannens forslag til vedtak. Enst. vedtatt. 
Omforent nytt pkt. Enst. vedtatt. 

 Leder for DUR & DER, leder møte 15.november. 
 
 
Vedtak i Eldrerådet  – 06.11.2018  
 
 

 Eldrerådet inviterer ungdomsrådet til å delta i generasjonsarbeidet i Dyrøy kommune. 
 I forbindelse med fellesmøtet DUR & DER 15.november:  
Oppfordres det til å diskutere hvilke andre aktuelle temaer som bør tas opp med fylkeseldrerådet. 

 Leder for DUR & DER, leder møte 15.november. 
 
 
 
 
 
Behandling i Eldrerådet – 12.03.2020:  
 
 
 
Omforent forslag til vedtak: 
Dyrøy eldreråd er fortsatt interessert, men ønsker å avvente besøk av Fylkeseldrerådet inntil videre, på 
grunn av Korona utbruddet i Norge. 
Enst. vedtatt. 
 
 
Vedtak i Eldrerådet  – 12.03.2020  
 
Dyrøy eldreråd er fortsatt interessert, men ønsker å avvente besøk av Fylkeseldrerådet inntil videre, på 
grunn av Korona utbruddet i Norge. 
 



 

PS 7/20 Arbeidsgruppe - Leve Hele Livet 

 

Rådmannens innstilling: 

 
 
Behandling i Eldrerådet – 12.03.2020:  
 
 
 
Omforent forslag til vedtak: 
Dyrøy eldreråd er fortsatt interessert, men ønsker å avvente møte med Dyrøy Pensjonistforening inntil 
videre, på grunn av Korona utbruddet i Norge. 
Enst. vedtatt. 
 
 
Vedtak i Eldrerådet  – 12.03.2020  
 
Dyrøy eldreråd er fortsatt interessert, men ønsker å avvente møte med Dyrøy Pensjonistforening inntil 
videre, på grunn av Korona utbruddet i Norge. 
 
 

PS 8/20 Planlegging av bygging av eldresenter. 

 

Rådmannens innstilling: 

 
 
Behandling i Eldrerådet – 12.03.2020:  
 
 
 
Ingen vedtak i saken. 
 
 
Vedtak i Eldrerådet  – 12.03.2020  
 
Ingen vedtak i saken. 
 
 

PS 9/20 Brosjyre med informasjon om Dyrøy Eldreråd til husstandene i Dyrøy. 

 

Rådmannens innstilling: 

 
 



Behandling i Eldrerådet – 12.03.2020:  
 
 
 
Omforent forslag til vedtak: 
Dyrøy eldreråd går i gang med å lage en informasjons brosjyre om Dyrøy eldreråd som sendes ut til 
husstandene i Dyrøy. 
Enst. vedtatt. 
 
 
Vedtak i Eldrerådet  – 12.03.2020  
 
Dyrøy eldreråd går i gang med å lage en informasjons brosjyre om Dyrøy eldreråd som sendes ut til 
husstandene i Dyrøy. 
 
 

PS 10/20 Eldrerådet møter i kommunestyret 

 

Rådmannens innstilling: 

 
 
Behandling i Eldrerådet – 12.03.2020:  
 
 
 
Omforent forslag til vedtak: 
Ove Gamst deltar sammen med Kjærlaug Pedersen på kommunestyremøtene for Dyrøy eldreråd. 
Enst. vedtatt. 
 
 
Vedtak i Eldrerådet  – 12.03.2020  
 
Ove Gamst deltar sammen med Kjærlaug Pedersen på kommunestyremøtene for Dyrøy eldreråd. 
 
 

PS 11/20 Eventuelt 

 

Rådmannens innstilling: 

 
 
Behandling i Eldrerådet – 12.03.2020:  
 
 
 
Det ble meldt inn følgende saker: 

 Uttalelse - Dyrøy utleiebygg (byggeprosjekt) 
  



Omforent forslag til vedtak: 
Uttalelse fra Eldrerådet i Dyrøy pr. møte den 12.03.20. 
Rådet har i nevnte møte fått en grundig redegjørelse for Dyrøy prosjektet det vil si Dyrøy Utleiebygg og 
Dyrøy boligstiftelse. 
Rådet stilte ulike spørsmål til framlagte prosjekt. 
Eldrerådet anmoder Dyrøy kommune om å komme i gang med bygging av prosjektet, heri også å 
skaffe nødvendig tilleggsbevilgning. 
Rådet ser prosjektet som godt tilpasset for Dyrøys befolkning. 
Vedlagte prosjekt anses også som en fin tilvekst i sentrum. 
Eldrerådet er enstemmig i vår anmodning til kommunen. 
  
Enst. vedtatt. 
  

 Fellesmøte med varamedlemmene i eldrerådet 
  
Omforent forslag til vedtak: 
Eldrerådet inviterer varamedlemmene til fellesmøte, hvor det blir godt igjennom eldrerådets oppgaver 
og lovverk. 
  
Enst. vedtatt. 
 
 
Vedtak i Eldrerådet  – 12.03.2020  
 
 

 Uttalelse - Dyrøy utleiebygg (byggeprosjekt) 
Uttalelse fra Eldrerådet i Dyrøy pr. møte den 12.03.20. 
Rådet har i nevnte møte fått en grundig redegjørelse for Dyrøy prosjektet det vil si Dyrøy Utleiebygg og 
Dyrøy boligstiftelse. 
Rådet stilte ulike spørsmål til framlagte prosjekt. 
Eldrerådet anmoder Dyrøy kommune om å komme i gang med bygging av prosjektet, heri også å 
skaffe nødvendig tilleggsbevilgning. 
Rådet ser prosjektet som godt tilpasset for Dyrøys befolkning. 
Vedlagte prosjekt anses også som en fin tilvekst i sentrum. 
Eldrerådet er enstemmig i vår anmodning til kommunen.  
  

 Fellesmøte med varamedlemmene i eldrerådet 
Eldrerådet inviterer varamedlemmene til fellesmøte, hvor det blir godt igjennom eldrerådets oppgaver 
og lovverk. 
 
 


