
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Politisk sekretariat   

Bodø eldreråd 

ÅRSMELDING 2018 
      



Beretning 

Både i 2017 og 2018 har boligformer for 
eldre vært hovedsaken for eldrerådet. 
Kommunen står foran utbygging av både 
omsorgsboliger og helsehus og vi har sett 
det som en viktig oppgave for eldrerådet å 
delta i arbeidet med planlegging. Vi har 
gjort spørreundersøkelser i aldersgruppen 
om ønsker for boliger og vi har dratt den 
konklusjon, at de fleste ønsker å bo 
hjemme så lenge som mulig. Deretter i 
omsorgsboliger med tilbud om 
døgntjenester, når den enkelte ikke lenger 
klarer alt selv. Vår deltakelse i 
referansegruppen for den boligpolitiske 
handlingsplan har i denne sammenhengen 
vært viktig. 

 
 

Vi har og har hatt et meget nært 
samarbeide med Nordland fylkes eldreråd. 
Den gjensidige utveksling av erfaringer og 
ideer er viktig for alle. Det var også tydelig 
i den Eldrerådskonferanse som Bodø 
eldreråd var vertskap for i april måned, 
der 50 deltakere fra hele Nord-Norge 
deltok (se eget referat). 

 
 

Både leder og andre rådsmedlemmer har 
møtt i Bodø bystyre og redegjort for vårt 
arbeide og vi har fra ordføreren fått 
rosende ord for vårt aktive arbeide. Som 
leder er det viktig å fremheve det virkelig 
positive og gode samarbeidet i rådet. Alle 
medlemmer deltar aktivt og medvirker til 
at Bodø eldreråd i perioden er blitt 
synliggjort og blir tatt med på råd. 

 

Arbeidsområde 

Bodø eldreråd er et rådgivende organ for 
kommunen, opprettet i henhold til lov av 
08.11.1991, med ikrafttredelse fra 
01.01.1992. 

Eldrerådet skal forelegges alle saker av 
interesse for de eldre i kommunen, og har 
rett til å gi uttalelse til disse.  

Eldrerådet har rett til å uttale seg om 
planer og budsjett som er under arbeid i 
etatene i den utstrekning dette berører de 
eldres situasjon.  

Etatene plikter å oversende alle saker hvor 
eldre kan være berørt til eldrerådet for 
uttalelse før avgjørelse blir tatt.  

Rådet kan på eget initiativ ta opp saker 
som angår eldre i kommunen. Eldrerådet 
skal gi informasjon om sin virksomhet.  

Eldrerådet er partipolitisk uavhengig og 
skal ivareta eldres interesse i kommunen 
på tvers av partigrenser. 

 
 
 
 

Valg og sammensetning 

Bodø eldreråd har syv medlemmer og syv 
varamedlemmer i rekkefølge.  

Fem medlemmer skal være foreslått av 
pensjonistforeninger eller andre 
organisasjoner som aktivt driver arbeid for 
eldre i kommunen, og to medlemmer skal 
velges av og blant bystyrets medlemmer.  

Rådet skal selv velge leder og nestleder. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammensetning 2015 – 2019 
Medlemmer 

Agnete Tjærandsen, Leder 
Bystyret, Høyre 
 
Elly Wolden, Nestleder 
LOP Salten 
 
Ali Horori, Medlem 
Bystyret, Arbeiderpartiet 
 
Anne-Gro Abrahamsen, medlem 
Bodø Pensjonistforening 
 
Maurid Hagen Brandser, medlem 
 
 
Svenn Larsen, medlem 
Forsvarets Seniorforbund 

 
Wiggo Nilsen, medlem 
Postpensjonistene i Salten og Lofoten 

 
Varamedlemmer 

Audun Martin Spjell 
Bystyret, Frp 
 
Lisbeth Herring 
Varamedlem bystyret, Ap 
 
Solveig Bernhoft 
LOP Salten 
 
Ann Karin Tenggren 
Postpensjonistene i Salten og Lofoten 
 
Aud Helene Willumsen 
Tverlandet Pensjonistforening 
 
Odd Paulsen 
Forsvarets Seniorforbund 
 
Inger Johanne Jentoft 
Forsvarets Seniorforbund 

Fra venstre: Anne Gro Abrahamsen, Svenn Larsen, Wiggo Nilsen, Agnete Tjærandsen, Maurid Brandser og Ali Horori 



Møtevirksomhet i 2018 
 

Møter 

I løpet av 2018 avholdte Bodø eldreråd syv 
møter og behandlet 53 saker. Møtene ble 
avholdt: 

• 22. januar 2018 
 

• 06. mars 2018 
 

• 16. april 2018 
 

• 24. mai 2018 
 

• 27. august 2018 
 

• 08. oktober 2018 
 

• 19. november 

Saksdokumenter og protokoller finnes på 
www.politikk.bodo.kommune.no  

 

Orienteringer i eldrerådet 

• Sølvsuperuka 2018 – program  
v/Mona Karlsen (22.01.2018) 
 

• Helse-, omsorgs- og sosialplan 2018-2027  
v/Mona Karlsen (22.01./06.03.2018) 
 

• Tusenhjemmet kultur- og kunnskapssenter  
v/Tove Johanna Fagertun (24.05.2018) 
 

• Aktivitetsvenn - et fritidstilbud for personer 
med demens  
v/Maja Grav Henriksen (27.08.2018) 
 

• Bodø kommunes tildelingskontor – status 
for 2018  
v/Marit Larsen (08.10.2018) 
 

• Ny web-portal for Bodø kommune  
v/Tor-Einar Schøning (08.10.2018) 

 

 

Utvalgte uttalelser fra eldrerådet 

 
EV 18/7 Busstopp utenfor den nye 
inngangen til Nordlandssykehuset 
På bakgrunn av vedtak i Nordland fylkes eldreråd 
om busstopp ved Nordlandssykehuset, ønsker 
Bodø eldreråd å komme med følgende uttalelse:  
 
Bodø eldreråd har tidligere flere ganger gitt 
uttrykk for bekymring over, at det er langt å gå 
for eldre og uføre fra det nåværende busstopp i 
Kongens gate til inngangen på 
Nordlandssykehuset. Per i dag (8/10) er det ennå 
ikke gjort noen forandring og Bodø eldreråd ber 
nå igjen Bodø kommune om å få til et busstopp i 
forbindelse med hovedinngangen på 
Nordlandssykehuset. Det er ikke bare byboere 
som trenger det, men også alle de fra distriktene, 
som skal besøke sykehuset, ifølge Nordland fylkes 
eldreråd. 

(Vedtatt i møte 08.10.2018) 

 
 
 
PS 18/1 Alternative leverandører av BPA 
Bodø eldreråd er tilfreds med rådmannens 
innstilling og understreker betydningen av 
brukerstyring og brukermedvirkning også når det 
gjelder BPA. 

(Vedtatt i møte 22.01.2018) 
 

 
 
PS 18/4 Fastsetting av planprogram for 
Utviklingsområde Vest, Bodø sentrum  
Bodø eldreråd understreker betydningen av at 
det i planprogrammet blir lagt vekt på å bevare 
og utvikle grøntområder for rekreasjon. Området 
må ses i sammenheng med havnepromenaden. 

(Vedtatt i møte 22.01.2018) 
 
 
 
PS 18/5 Rådhusparken/Solparken. Vedtak 
utformingsplan  
Bodø eldreråd er helt uenig i at et så omfattende 
rekreasjonsområde i midten av Bodø ikke 
inneholder et toalettanlegg. Fra før har ikke byen 
offentlige toaletter. Dette er en mulighet til 
forbedring. 

(Vedtatt i møte 22.01.2018) 
 

http://www.politikk.bodo.kommune.no/


Deltakelse på konferanser/møter 

• Nordland fylkes eldreråds tema- og 
opplæringskonferanse for kommunale 
eldreråd 25.-26. september.  
 

• Møte med Nordland fylkes eldreråd 
12. februar. 

 
 
 
 
 

Representasjon i referansegrupper/ 
arbeidsgrupper 

• Referansegruppe for helse-, omsorgs- 
og sosialplan for Bodø kommune (Ny 
virkelighet – ny velferd) 
 

• Referansegruppe for boligpolitisk 
handlingsplan 

 
• Brukerutvalget NAV Bodø 

 

 

 

 

Eldrerådets spalte i Avisa Nordland 

Eldrerådet hadde 13 innlegg i spalten 
«Over 67» i Avisa Nordlands helgebilag 
Endelig helg i løpet av 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eldrerådskonferansen 2018 
Bodø eldreråd var vertskap for den 
nordnorske eldrerådskonferansen i 2018. 
Konferansen ble holdt 26.-27.april på Thon 
Hotel Nordlys i Bodø.  

 

Deltakere på konferansen 

Konferansen hadde over 50 deltakere fra 25 
eldreråd i Nord-Norge (eldrerådene i Alta, 
Ballangen, Bodø, Brønnøy, Dønna, Evenes, 
Gildeskål, Hadsel, Hamarøy, Harstad, 
Hattfjelldal, Hemnes, Lurøy, Lødingen, Narvik, 
Nesna, Rana, Saltdal, Steigen, Sør-Varanger, 
Tromsø, Vefsn, Vestvågøy, Vevelstad og 
Vågan, samt Nordland fylkes eldreråd og 
Pensjonistforbundet Nordland). 

 

Foredrag 

• Frivillighet - du får så mye mer enn du gir! 
Foredragsholder: Nancy Herz 
 

• Astrid Nøkleby Heiberg 
 

• Inkluderende arbeidsliv – kan vi få flere 
seniorer til å fortsette lenger i arbeid?  
Foredragsholder: Roger Moen 
 

• Foredrag: Kunsten å bli gammel – uten å 
bli det! 
Foredragsholder: Agnete Tjærandsen 
 

• Velferdsteknologi  
Foredragsholder: Tone Bye 

 

 

 

 

 

 

Utvalgte uttalelser fra konferansen 

Informasjonsplikt i staten og andre offentlige 
institusjoner  
Ved innføring av nye lover og regler, som 
gjelder aldersgruppen 67-90+ er det en 
skrikende mangel på informasjon som når 
frem. De fleste endringer blir lagt ut på 
internettet og det er forventet, at alle skal 
finne dem der. I den ovenfor nevnte gruppen 
er det en stor prosentdel, som ikke behersker 
det digitale medium og de blir derfor uten 
informasjon. Dette gjelder i særlig grad nye 
regler innen HELFO – refusjon av reiseutgifter 
– hjelpestønad – særfradragsordninger. Den 
Nord Norske Eldrerådskonferansen 2018 
forventer at regjering og departement sørger 
for at informasjon om alle endringer i 
lovverket blir tilgjengelig for alle. 

 

Aldersdiskriminering  
Seniorer opplever å bli diskriminert på grunn 
av alder. Det skjer ved at rettigheter formelt 
opphører ved gitte aldre, og ved at tilgang til 
ulike samfunnsarenaer begrenses. Negative 
holdninger overfor eldre kan vanskeliggjøre 
deltakelse eller medføre et dårligere tilbud. 
For eksempel: Inndragning av hjemmel som 
fastlege ved fylte 70 år, bortfall av sykepenger, 
arbeidsavklaringspenger, bortfall av 
yrkesskadeforsikring, dyrere forsikringer, øvre 
aldersgrenser for deltakelse i samfunnet som 
f.eks. meddommer, forliksråd etc., fjerne krav 
om spesiell helseattest etter fylte 75 år.  

Det generelle forbud mot 
aldersdiskriminering, som ble innført i 2017, 
der alder inngår på lik linje med kjønn, rase, 
livssyn, funksjonsevne og seksuell orientering 
er bra, men vi forutsetter at de ovennevnte 
punkter og andre diskriminerende 
forskjellsbehandlinger også blir endret. 

 

 

 

 

 



 

 

  
Agnete Tjærandsen 

(leder) 
Elly Wolden 

(nestleder) 
 
 

Anne-Gro Abrahamsen Ali Horori 
 
 

Maurid Brandser Svenn Larsen 
 
 

Wiggo Nilsen  
 

  
 


