
 

Dyrøy kommune 
 

Møteprotokoll 

 
Utvalg: Eldrerådet 
Møtested: Møterom 2, Kommunehuset 
Dato: 03.06.2020 
Tid: 10:00 

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

 
Faste medlemmer som ikke møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
   
   

 
Varamedlemmer som møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   
   

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Kine Svendsen-Senol sekretær 
Marit Alvig Espenes  
Karl Johan Olsen  
Noeline Goos  

 
 
   
Merknader: 
  
Ingen merknader til innkalling og saksliste. Enst. godkjent. 
  
Til neste møte: Omvisning i de nye omsorgsboligene. 
  
Møtet slutt kl. 12:00. 
 



 

 
 

 
 
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 14/20 Referatsak   

RS 21/20 Orientering fra ordfører og administrasjon   

RS 22/20 Tilbud om opplæring i velferdsteknologiens 
muligheter 

 2020/13 

PS 15/20 Årsmelding 2019 Dyrøy eldreråd  2020/13 

PS 16/20 Aldersvennlig stedsutvikling  2020/13 

PS 17/20 Brosjyre om Dyrøy eldreråd  2020/13 

PS 18/20 Eventuelt  2020/13 
 
 
Kjærlaug Pedersen 
utvalgsleder  



PS 14/20 Referatsak 

 
Behandling i Eldrerådet – 03.06.2020:  

 
 
RS 21/20 Orientering fra ordfører og administrasjon 
Kommunalsjef Helse og omsorg orienterte: 

 Koronasituasjon ogsmitteberedskap. 
 Mellem gård og avdeling Salangen 
 Legevakt og legetjensten 
 Nybygg omsorgsboliger - status  
 Nybygg ombygging av sykehjem 

  
RS/22/20 Tilbud om opplæring i velferdsteknologiens muligheter 
Følgende medlemmer fra eldrerådet ønsker å delta: 

 Ove Gamst 
 Odd Johan Bolle 

  
Referatsakene tas til orientering. Enst. vedtatt. 
 
 
Vedtak i Eldrerådet  – 03.06.2020  

Referatsakene tas til orientering. 
  

PS 15/20 Årsmelding 2019 Dyrøy eldreråd 

 

Rådmannens innstilling: 
Årsmeldinga godkjennes og sendes Dyrøy kommunestyret til orientering. 
Behandling i Eldrerådet – 03.06.2020:  

 
 
Enst. vedtatt som rådmannens innstilling. 
 
 
Vedtak i Eldrerådet  – 03.06.2020  

Årsmeldinga godkjennes og sendes Dyrøy kommunestyret til orientering. 

PS 16/20 Aldersvennlig stedsutvikling 

 

Rådmannens innstilling: 
 
Behandling i Eldrerådet – 03.06.2020:  

 
 
Ingen vedtak. 



  
 
 
Vedtak i Eldrerådet  – 03.06.2020  

Ingen vedtak. 

PS 17/20 Brosjyre om Dyrøy eldreråd 

 

Rådmannens innstilling: 

 
Behandling i Eldrerådet – 03.06.2020:  

 
 
Brosjyren ble godt igjennom. 
Omforent forslag til vedtak: 
Nye tilleggsopplysninger tas med i brosjyren før den sendes ut.  
Enst. vedtatt. 
 
 
Vedtak i Eldrerådet  – 03.06.2020  

Nye tilleggsopplysninger tas med i brosjyren før den sendes ut.  

PS 18/20 Eventuelt 

 

Rådmannens innstilling: 

 
 
Behandling i Eldrerådet – 03.06.2020:  

 
 
Omforent forslag til vedtak: 
Uttalelse - Dyrøy sentrumsbygg 
Eldrerådet er lite tilfreds med utfallet av behandling av kommunesyre sak PS 41/20 (Dyrøy 
sentrumsbygg), der vi som høringsorgan hadde gitt en enstemmig uttalelse. 
Eldrerådet viser bl.a. til at de sosiale og aktivitetsskapende elementene ved det ferdig prosjekterte 
bygget, fullstendig er utelatt fra vedtaket som nå er fattet. Dette er spesielt viktig for unge og eldre. 
Her vises blant annet til at det i opprinnelig sentrumsbygg var planlagt et atrium i 1 etg. og en 
fellesveranda i 2. etg. En viktig del av prosjektet var nettopp senterfunksjonen, der innbyggerne, både 
eldre og unge, kan møtes. 
Eldrerådet fulgte debatten og er skuffet over at fokus lå bare på økonomi og risiko, og ikke hva dette 
betyr for utviklingen i Dyrøy kommune. Det må investeres for å påvirke framtida i Dyrøy. 
Det er også åpentbart at realisering av andre boliger og evt. opprusting av bare Utleiebygget etter det 
nye vedtaket, vil dra ut i tid. 
Eldrerådet ber om at Dyrøy kommune prioriterer oppstart av sentrumsbygget slik det opprinnelig var 
planlagt, og at det kommer i gang i 2020. 
  
Med hilsen Dyrøy Eldreråd 



Kjærlaug Pedersen (leder), Kristine Fossmo (nestleder), Ove Gamst, Anne Larsen og Odd Johan Bolle 
(medlemmer) 
Enst. vedtatt. 
 
 
Vedtak i Eldrerådet  – 03.06.2020  

Uttalelse - Dyrøy sentrumsbygg 
Eldrerådet er lite tilfreds med utfallet av behandling av kommunesyre sak PS 41/20 (Dyrøy 
sentrumsbygg), der vi som høringsorgan hadde gitt en enstemmig uttalelse. 
Eldrerådet viser bl.a. til at de sosiale og aktivitetsskapende elementene ved det ferdig prosjekterte 
bygget, fullstendig er utelatt fra vedtaket som nå er fattet. Dette er spesielt viktig for unge og eldre. 
Her vises blant annet til at det i opprinnelig sentrumsbygg var planlagt et atrium i 1 etg. og en 
fellesveranda i 2. etg. En viktig del av prosjektet var nettopp senterfunksjonen, der innbyggerne, både 
eldre og unge, kan møtes. 
Eldrerådet fulgte debatten og er skuffet over at fokus lå bare på økonomi og risiko, og ikke hva dette 
betyr for utviklingen i Dyrøy kommune. Det må investeres for å påvirke framtida i Dyrøy. 
Det er også åpentbart at realisering av andre boliger og evt. opprusting av bare Utleiebygget etter det 
nye vedtaket, vil dra ut i tid. 
Eldrerådet ber om at Dyrøy kommune prioriterer oppstart av sentrumsbygget slik det opprinnelig var 
planlagt, og at det kommer i gang i 2020. 
  
Med hilsen Dyrøy Eldreråd 
Kjærlaug Pedersen (leder), Kristine Fossmo (nestleder), Ove Gamst, Anne Larsen og Odd Johan Bolle 
(medlemmer) 


