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Kurs for kommunale og fylkeskommunale 

råd for eldre / funksjonshemmede  
2016 

 
Sigrid Wågan har betegnelsen «Nordnorsk Pensjonistskoles mor.»  I sine 
yngre dager fikk hun polio, men på tross av funksjonshemmingen brukte 
hun mye tid og krefter på flere felter i samfunnet, og bidrog bl.a. til at 
Nordnorsk Pensjonistskole ble etablert. Hun arbeidet for å øke forståelsen 
for funksjonshemmedes og eldres behov og rettigheter i samfunnet. Vi er 
glade for å kunne bidra til at det rettes søkelys mot eldres og 
funksjonshemmedes rolle i samfunnet. 

 
Statens seniorråd 

 
Som forelesere på kursene vi kjører i 2016, har vi med oss flere medlemmer av Statens seniorråd. 

 

Carl I. Hagen, Rita Lekang, Turid Wickstrand Iversen, Liv Thun, Wenche Frogn Sellæg (leder), 
Tora Aasland, Erik Råd Herlofsen (nestleder), Hans Olav Tungesvik og Ole Mathis Hetta.      

De arbeider for å endre synet på eldres plass i arbeids- og samfunnslivet.  
Fokus er en sunn og aktiv aldring. 

 
 
 

Vel møtt til hyggelige og lærerike dager i Sømna! 

 



 

Kurs for kommunale og fylkeskommunale råd for eldre / råd 
for eldre og funksjonshemmede - Sømna 2016 
 

Sted:   Nordnorsk Pensjonistskole 
Tid:   2. og 3. mars 2016 
 
Onsdag 2. mars: 
Kl. 10:30  Kaffe m/noe attåt 
Kl. 11:00  Åpning av kurset og presentasjon av deltakerne 
 
Kl. 11:30 Statens seniorråd v/ seniorrådgiver Anne Kjersti Toft og rådsleder 

Wenche Frogn Sellæg: 
- Statens seniorråd – mandat og arbeidsmåter 
- Statens seniorråd og råd for e / fuh – hvordan samarbeide om 

saker av felles interesse 
- Hvordan arbeide opp mot besluttende myndigheter 

Kl. 13:00  Lunsj 
Kl. 14:00  Forts. Statens seniorråd 
Kl. 15:00 – 18:00 Pedagog Ivar Wigaard, Seniorinstituttet: 

- Gruppedynamikk som arbeidsmetode 
- Gruppearbeid knyttet til innlegg fra Statens seniorråd 
- Plenumsdiskusjon 

Kl. 16:00  Kaffepause m/ noe attåt 
Kl. 18:00  Kursslutt for dagen 
 
Torsdag 3. mars: 
Kl. 08:00  Frokost (for de som bor på Sømna Kro & Gjestegård) 
 
KL. 09:00  Rådgiver Arne Kvensjø: 

- Kommunene og Råd for e / fuh – planarbeid og økonomi.  
Erfaringer / diskusjoner / grupper / plenum 

Kl. 11:00  Kaffepause m/ noe attåt 
Kl. 13:00  Lunsj 
Kl. 14:00  Pedagog Ivar Wigaard, Seniorinstituttet: 

- Veien videre – utfordringer og oppgaver 
 
Kl. 16:00  Kursslutt 
 
Praktiske opplysninger / priser. 
Opphold Sømna Kro og Gjestegård: 1 døgn + 1 lunsj: 675,- + 145,-   kr. 820,- 
Ev. en ekstra natt m/ frokost:        kr. 375,- 
 
Måltider (for dem som ikke bor på Kroa): 
Lunsj:   kr.  145,- Middag:  kr. 182,- Kaffe:   kr. 60,-/kurs 
 
Kursavgift:          kr. 750,- 



 

Forelesere i Sømna:  
 
Wenche Frogn Sellæg  

  
Leder i Statens seniorråd. Kommer fra Overhalla, er pensjonert overlege i 
geriatri. Hun er tidligere stortingsrepresentant for Nord-Trøndelag og har 
vært statsråd i Miljødepartementet, Justisdepartementet og i Sosial-
departementet. Frogn Sellæg er medlem i Nasjonal forskningsetisk komité 
for medisin og helsefag, Nasjonalforeningen for folkehelsens råd for 
demens og styremedlem i Demensforskningsprogrammet. «Jeg takket ja 
til å lede Statens seniorråd i håp om å bidra til en holdningsendring for 

eldre i arbeidslivet og i samfunnslivet generelt». 
 
 
 
Anne Kjersti Toft  
 
Er statsviter (cand polit) fra Universitetet i Oslo. Hun har blant annet 
arbeidet i flere frivillige organisasjoner på helsefeltet og med 
diskriminering i LO. I sekretariatet for Statens seniorråd arbeider hun 
mest med seniorer i arbeidslivet og aldersdiskriminering.   
 
 
 
Arne Kvensjø 
 
Er utdannet lærer, og har bekledd flere stillinger innen undervisning 
og kommunal forvaltning. Han har bl.a. jobbet som lærer, rådgiver, 
rektor og skolesjef. Han har vært rådmann i ca. 22 år, har vært 
innleder og hatt opplæring i kommuneemner i mer enn 25 år. Han 
har vært prosessveileder for Folkevalgtprogrammet de siste 3 
periodene.   
 
 
Ivar Wigaard   
 

Har et glødende engasjement og interesse for seniorpsykologi. Han 
driver «Seniorinstituttet», og har latt seg inspirere av mange eldre 
kursdeltakere. Han ønsker å motivere mennesker til fortsatt innsats i 
arbeidslivet utover AFP-tidspunktet på 62, og til å satse på å være til 
nytte i andre samfunnsmessige sammenhenger i tiden etter 
yrkeskarrieren. Wigaard har over 30 års kompetanse innenfor dette 
arbeidsfeltet, og er selv et eksempel på at seniorer er en ressurs i 
arbeidsliv og samfunn. 

 



 

PÅMELDINGSSKJEMA   
(Bindende påmelding)   Sendes:  Nordnorsk Pensjonistskole, Kirkeveien 2, 8920 Sømna 

 

Kurstittel:  Kurs for kommunale og fylkeskommunale råd for eldre / råd for 
eldre og funksjonshemmede – Sømna 2016  

 
Fra – til dato:  2. -3. mars 2016 Påmeldingsfrist: 17. februar 2016 

 

Fødsels- og personnr. (11 siffer):  

 

Tidligere 
kursdeltaker 

Navn: 

Adresse 

Postnr:  Poststed: 

Tlf.dagtid:  E-post:  

 

Trenger rom på Sømna Kro og Gjestegård: Ankomst_________(dato). Avreise_________(dato).  

Enkeltrom               

Dobbeltrom  - sammen med:   

 
Pris på opphold Sømna Kro og Gjestegård (f.o.m. kursstart til –slutt): 
1 døgn + 1 lunsj:     675,- + 145,-    kr. 820,- 
Ev. en ekstra natt m/ frokost:       kr. 375,- 

NB. Utsjekking kl. 12.00 hvis ikke annet er avtalt. 

 
Bor privat, men ønsker å kjøpe disse måltider: mandag:   lunsj            kaffe           middag                           

                                                                                    tirsdag:     lunsj            kaffe        

Priser: Lunsj: kr.  145,-    Middag: kr. 182,-     Kaffe: kr. 60,- 
 

Spesielle behov vedrørende kost (matallergier), helse, behov for teleslynge, annet: 

 
 

Sted / dato:  Underskrift: 

 


