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Utvalg: FELLESRÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE  

Møtested: Arbeidsstue TAS  
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Eventuelt forfall meldes til tlf. 750 95800 

 

Dokumentene er utlagt til offentlig ettersyn på Rådhuset, Butikken i Selvær og Træna 

kommunes hjemmeside. 
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Leder Alf Steinar Tombre   
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ELDREDAGEN 2019 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/155    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/19 Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede 17.09.2019 

 

INNSTILLING: 

Saken legges frem for rådet uten innstilling. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede i Træna har bestemt at på deres møte i september 

skal årets eldredag planlegges. 

 

Fakta: 
FNs internasjonale eldredag 1. oktober ble opprettet i 1990  

 

På FN sine sider står det blant annet følgende om eldredagen:  

FN har eit særskild engasjement i og arbeid med å sikre rettane til den eldre befolkninga i verda. 

 

På FN-Sambandets hjemmeside står det blant annet følgende om: 

Eldredagen 2019 og FNs bærekraftsmål nummer 10 om å redusere ulikskap 

 

Mål nr 10 - Mindre ulikhet 

FNs bærekraftsmål er FNs arbeidsplan for ei bærekraftig utvikling innan 2030. 

Tema for den internasjonale dagen for eldre for 2019 er knytta til FNs bærekraftsmål 

nummer 10 som handlar om å redusere ulikskap både i og mellom land. Eit av delmåla er 

innan 2030 å sørge for å myndiggjere alle og fremje deira sosiale, økonomiske og politiske 

inkludering, utan omsyn til alder, kjønn, funksjonsevne, rase, etnisitet, nasjonalt opphav, 

religion eller økonomisk eller anna status. 

 

Målet for dagen i 2019 er å: 

 setje søkeljos på den eksisterande ulikskapen i alderdomen, og sjå korleis dette ofte er 

resultat av ulike forhold og ulemper tidlegare i livet. 

 setje søkeljos på at det no hastar med handtering av den eksisterande og framtidige 

ulikskapen blant eldre. 

 utforske sosiale og strukturelle endringar i ein "livsspolitikk" :livslang læring, tilpassa 

arbeidsliv, sosialpolitikk og universell helsedekning. 

 reflektere over kva som er beste måten å stanse forskjellsbehandling, negative 

haldningar og stereotypar knytta til alderdom. 

 

Mellom 2015 og 2030 vil talet på mennesker over 60 auke frå 901 millionar til 1,4 milliard. 

Difor set dagen søkeljos på at FNs bærekraftsmål må ta omsyn til den veksande eldre 

befolkninga for å hindre større ulikskaper, og for å styrke felles utvikling. 
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Undertema dagen fokusere på: 

 Omsorgssektoren- som eit bidrag til agendaen om anstendig arbeid 

 Livslang læring og tilpassa arbeidsliv 

 Universell helsedekning 

 Sosiale forhold 

 

Vurdering: 
I Træna har denne dagen i flere år, blitt markert med ett arrangement på TAS. Fellesrådet har tatt 

ansvaret for denne dagen, etter at pensjonistforeningen ble lagt ned her på Træna.  

 

Kostnadene for arrangementet har blitt dekket over kommunens årlige driftsbudsjett – 

rammeområde 1050 Andre råd og utvalg.  

 

Saken legges frem for rådet uten innstilling. 

 

Træna 12.09.2019  

 

Pernille Øijord        Gunn Eliassen 

Sektorleder helse og omsorg       saksbehandler 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


