
       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Nordreisa eldreråd 
Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset 
Dato: 11.06.2018 
Tidspunkt: 12:00 – 12:44 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Knut M. Pedersen Leder AP 
Lilly Nyvoll Nestleder  
Tanja Birkeland Medlem SP 
Brynjulf S. Blixgård Medlem  

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Ella Halvorsen MEDL  

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Tove Ringstad Ella Halvorsen POPEN 

 
 
 
Merknader 
 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Ellinor Evensen Sak- og arkivleder 

 
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. 
 
______________________  _______________________ 
Knut M. Pedersen  Tove Ringstad 
leder 
 
______________________  _______________________ 
Ellinor Evensen             Tanja Birkeland 
Utvalgssekretær  



                                    

Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 
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Orienteringer: 
 Rapport fra Eldrerådsmøtet på Skjervøy 5. juni 2018. Tanja Birkeland, Lilly Nyvoll og Ella 

Halvorsen deltok fra Nordreisa eldreråd.  
o Statssekretær Astrid Nøkleby Heiberg holdt foredrag 
o Alle kommunene var representert, totalt ca. 48 personer 
o Orientering om hva de forskjellige eldrerådene rundt om i kommune arbeider med, og 

hva de kan få til.  
o Det er Kåfjord kommune som skal ha neste år. 

 Eldrerådet er invitert til deltakelse i Harstad på eldrerådskonferansen, eldrerådet vet ikke om 
det er økonomi til slik deltakelse. 

 Leder i eldrerådet har utarbeidet årsmelding for Nordreisa eldreråd, denne tas til etterretning.  
 Eldredagen siste fredagen i september. 

o Nye sanghefter må lages til dagen 
 
Bestilling til frivillighetssentralen: 
Eldrerådet ber om en oversikt over hvilke aktivitetstilbud som finnes i Nordreisa kommune og 
kontaktinfo slik at innbyggere vet hvem/hvor de kan ta kontakt. Denne oversikten kan publiseres 
på kommunens hjemmeside og facebokkside, og event. Plakater på butikker. 
Ønsker å ha den til neste møte i rådet 17.8.18. 
 
Eldrerådet ønsker at det iverksettes rydding på yttersiden Sonjatun i år, helst før sommeren er 
over – det kan innkalles til dugnad via kommunens hjemmeside og facebookside. Det står en 
paviljong på fremsiden, men den sees ikke lenger pga. all buskasets.   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Årsmelding 2017 Nordreisa Eldreråd 
 
Rådet har i perioden har hatt følgende sammensetning: 
 
Faste medlemmer                                            Personlig varamedlem 
Knut M Pedersen (Ap)                                              Oddvar Thomassen (Frp) 
Tanja Birkeland (Sp)                                                 Olaf Skogmo (Sp) 
  
Nordreisa pensjonistforening: 
Fast medlem                                                            Personlig varamedlem 
Lilly Nyvoll                                                                 Asbjørn Fredriksen 
Brynjulf Blixgård                                                        Bjørg Nilsen 
  
Postens pensjonistforbund: 
Fast medlem                                                             Personlig varamedlem 
Ella Halvorsen                                                           Tove Ringstad 
  
Leder: Knut M. Pedersen (Ap) 
Nestleder: Lilly Nyvoll 
 
Rådet har hatt 2 møter i perioden, og har behandlet eller er blitt orientert i følgende 
saker: 
Årsmelding for 2016 fra Pasient- og brukerombudet i Troms. 
Brev til landes kommuner og kommunale eldreråd.  
Folkebiblioteket og eldres digitale deltakelse. 
Årsmelding 2016 - Nordreisa kommune. 
Arbeidet med innføringen av Velferdsteknologi. 
Arbeidet med ny Helse- og omsorgsplan for Nordreisa kommune.  
Invitasjon fra Ungdomsrådene i Nord Troms om samarbeid om aktuelle tiltak. 
Fylkeseldrerådets møte i Tromsø til høsten 2017. 
Planlegging og gjennomføring av Eldredag i Nordreisa høsten 2017. 
Revidert budsjett for Nordreisa kommune 2017. 
Budsjett for Nordreisa kommune 2018. 
Knut M. Pedersen har representert Eldrerådet i Interkommunalt utvalg for valg av teknologiske 
løsninger i forbindelse med Velferdsteknologi-innføringen,  
kommunalt utvalg innen samme tema og deltatt i utvalg for ny Helse- og omsorgsplan i 
Nordreisa. 
 
Knut M. Pedersen, Tanja Birkeland og Lilly Nyvoll representerte Nordreisa Eldreråd på 
fellesmøtet for eldrerådene i Nord-Troms.  
Møtet ble avholdt på Lyngseidet den 1.juni 2017.  
 
Knut M. Pedersen deltok på Troms Eldreråd’s Fylkeskonferanse i Tromsø i september 2018. 
Eldredagen i Nordreisa ble arrangert 29. september 2017 i kantina på Nordreisa 
Videregående skole. Ca. 90 deltakere.  
Arrangementet var i samarbeid med Nordreisa Frivillighetssentral.  
I tillegg til allsang og servering av middag, kaffe og kaker og underholdning, ble det gitt en 
grundig orientering fra prosjektleder for innføringen av  
Velferdsteknologi i Nord-Troms, om arbeidet så langt. 
 
For Nordreisa Eldreråd. 
 
Knut M. Pedersen 
Leder. 
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Saksprotokoll i Nordreisa eldreråd - 11.06.2018  

Behandling: 
Eldrerådet tar årsmeldingen for 2017 Nordreisa kommune til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Eldrerådet tar årsmeldingen for 2017 Nordreisa kommune til orientering. 


