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BODØ ELDRERÅD 2015 - 2019 

Bodø eldreråd har følgende sammensetning: 

Medlemmer     

Agnete Tjærandsen (leder)  Politisk valgt medlem, H 

Elly Wolden (nestleder)  LOP Salten  

Ali Horori    Politisk valgt medlem, Ap  

Wiggo Nilsen    Postpensjonistene i Salten og Lofoten 

Anne-Gro Abrahamsen  Bodø Pensjonistforening 

Svenn Larsen    Forsvarets seniorforbund 

Maurid Hagen Brandser   

 

Varamedlemmer 

Lisbeth Herring   Politisk valgt medlem, Ap  

Audun Spjell    Politisk valgt medlem, FrP  

Solveig Bernhoft   LOP Salten 

Ann Karin Tenggren   Postpensjonistene i Salten og Lofoten 

Aud Helen Willumsen   Tverlandet pensjonistforening 

Odd Paulsen    Forsvarets seniorforbund 

Inger Johanne Jentoft   Forsvarets seniorforbund 
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Årsberetning for 2016 

Agnete Tjærandsen som både er politisk valgt og pensjonist, ble enstemmig foreslått som 

leder. Til dette forslaget ble det gjort innsigelser fra personer utenfra, fordi det i vedtektene 

er bestemt at leder skal velges blant pensjonistene. Saken ble derfor forelagt 

kommuneadvokaten, som sa ja til ordningen. Vedkommende som hadde innvendinger ønsket 

saken videre til Kommunaldepartementet, som godkjente ordningen. Hele denne prosessen 

gjorde imidlertid at vi brukte uforholdsmessig lang tid på selve konstitueringen, og kom 

tilsvarende sent i gang med arbeidet. 

 

Rådets fremste sak, har vært synliggjøring. Vi ønsker, at de som hører til vår aldersgruppe skal 

vite, at de har et talerør inn til Bystyret og komiteer. Ved årsskiftet var det 6.444 medborgere 

mellom 67 og 90+ utav en befolkning på 50.488. Det er 13 prosent av befolkningen – et tall 

som skulle tilsi en langt større representasjon i de styrende organer. Av bystyrets egne 

medlemmer, er det bare få, som er i den aldersgruppen. 

 

Synliggjøringen vi ønsker, har vi fått til på flere måter. Først og fremst ved, at vi har fått en 

egen spalte i Avisa Nordland. Alle her vet, at det ikke er enkelt å få avisa interessert i saker, 

med mindre de er kontroversielle. Ikke mange av våre saker er det. Men vi argumenterte 

med, at de unge har egen spalte, så hvorfor ikke De eldre? Avisa var meget imøtekommende, 

så hver 14. dag har vi nå mulighet for å få frem våre synspunkter. Det skal gå på omgang 

mellom rådets medlemmer å skrive spalten. 

 

Ytterligere synliggjøring har vi fått til ved å annonsere alle våre møter som åpne møter. Alle 

råds- og komitemøter er jo åpne, men det er ikke vanlig å invitere folk inn, slik vi har gjort det. 

I tillegg har vi før hvert møte en orientering, som er interessant for alle i aldersgruppen. Vi 

legger også våre møter ut til forskjellige institusjoner, slik at vi blir orientert om arbeidet der. 

Eksempler er Tusenhjemmet – Sølvsuper – flyktningkontoret og nå sist selve Bystyresalen. 

Dette siste møtet i august ble en bekreftelse på, at dette er veien å gå, hvis vi vil ha kontakt 

med aldersgruppen. Temaet var Velferdsteknologi – et emne, som er og kommer til å bli 

svært viktig i den nærmeste fremtid. Det kom nesten 20 personer i tillegg til 3 skoleklasser fra 
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Bodø Videregående skole. Det er artig å vise de unge, at de gamle ikke bare er på sykehjem og 

aktivitetssentra, men også deltar i det såkalte ”virkelige liv”. 

 

Det ”virkelige liv” er det alle andre lever hver dag. Går på jobb – går tur – går på konsert – går 

i byen - og her er vi ved et hovedpoeng - Bare mellom 10 og 15 prosent av gruppen mellom 

67-90+ er omsorgs- og pleietrengende. Alle de andre er oppegående, friske, selvhjulpne 

mennesker, som også lever i ”det virkelige liv”, altså med unntak av jobben, men faktisk er 

med til å holde hjulene igang på mange andre måter. Det skulle ikke være nødvendig å nevne 

ordet frivillig her. Aldersfordelingen i de frivillige organisasjoner taler for seg selv.  

 

At vi gjør noe riktig er tydeligvis blitt synlig, i hvert fall i Bærum Kommune. Eldrerådet der 

valgte faktisk å dra på studietur til Bodø i august, for å lære mer om det rådet i Bodø gjør. Det 

ble et meget vellykket besøk og naturligvis lærte vi også mye fra våre besøkende gjester. Også 

i Bærum Kommune når ikke saker, som har betydning for eldregruppen frem til Eldrerådet. Vi 

ble også orientert om, hvordan de økonomisk, har en helt annen ordning enn rådet i Bodø. 

 

Bodø eldreråd har også deltatt på opplæringskurs i løpet av 2016. 

 

Synliggjøringen er ikke bare en synliggjøring av Eldrerådet, men av en hel gruppe mennesker, 

som på mange måter er usynlige. Å bli sett er en nødvendighet for alle – menneskets 

selvfølelse og selvrespekt er viktig for ens livskvalitet og mestring av egen tilværelse. I tillegg 

er det viktig for demokratiet, at alle er med og at alle blir hørt. 

 

Det er det Bodø Eldreråd arbeider for. 

 

Vi har i løpet av året hatt 10 møter (beskrevet ovenfor) og leder har deltatt i mange 

forskjellige sammenhenger, som representant for rådet. Leder har også fremført Eldrerådets 

innsats i Bodø Bystyre, noe som kanskje kan ha utvirket, at bystyret i sitt budsjett for 2017-

2020 har ført  opp 50 000 kroner mere til rådet hvert år. Vi er glade for det. 
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Eldrerådet har kommet med flere uttalelser i løpet av året, den viktigste er forslaget om å 

utføre en spørreundersøkelse blant kommunens 6444 beboere, som er over 67 år (Se 

vedlegg). Det er også denne oppgave, som kommer til å bli den viktigste i løpet av 2017.  

 

Bodø i desember 2016 

Bodø eldreråd 
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Vedlegg 1 

 

Fremlegg fra Bodø Eldreråd 

Med henvisning til rådmannens plan for Investeringer i Økonomiplan for 2017 til 2020 ønsker 

Bodø eldreråd å fremme følgende plan. Vi har i fremlegget også særlig lagt vekt på 

Rådmannens betraktning i Økonomiplanen ” – det er ønskelig at en politisk ikke bare har 

fokus på tall og tiltak i budsjettet, men at en samtidig vurderer og fastsetter de mål som er 

satt for de enkelte områder”. Dette synes vi er i takt med det fremlegget vi kommer med. 

 

Vi viser til rådmannens forslag for økonomiplan avsnitt om Helse og Omsorg punkt 39: 

 

Tidsmessig bør nye plasser være planlagt og bygging igangsatt innen utgangen av økonomi 

planperioden 2017 til 2020. 

 

Bodø kommune har i dag sju sykehjem, en velutbygd hjemmetjeneste og mange andre 

fasiliteter tilknyttet helse og omsorg. Det vi ikke har er variasjon i botilbudet til byens eldre 

befolkning. Enten bor man hjemme med hjelp fra hjemmetjenesten eller man bor og klarer 

seg selv i eget hjem eller man bor på sykehjem.  Bodø eldre råd mener at tiden er kommet for 

å se på andre bomuligheter. 

 

I rådmannens Beregninger i befolknings endringer er det i 2016- 6444 Personer mellom 67 og 

90+. I 2020 vil det være 7344, altså en økning på 900 i løpet av planperioden.  Hvis vi går ut 

fra samme tall, som gjelder for idag – at ca 10% av innbyggerne trenger pleie og omsorg, vil 

det si, at vi har bruk for 90 nye omsorgsplasser innen utgangen av planperioden. 

 

I planlegging av nye boformer for kommunens eldre borgere ønsker Bodø Eldreråd å ta 

befolkningen med på planleggingen. Det ønsker vi å gjøre med en spørreundersøkelse, som 

foretas i løpet av 2017, der gruppen mellom 67-90+ kan få si sin mening om, hvordan de ser 

og ønsker, at deres bomuligheter skal være i kommunens satsning på eldreboliger. 
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Dette kan vi naturligvis ikke gjøre på egen hånd og vi søker derfor samarbeide med Nord 

Universitet og selvfølgelig med Bodø kommune. Vi har allerede diskutert flere nye boformer, 

som er gjennomført både i Norge og i utlandet. Demenslandsbyer – felleskollektiver – 

hybelhus for eldre/studentboliger – og mange andre boformer. Vi må naturligvis sette oss 

grundig inn i dette og søke råd og veiledning der de finnes.  

 

Det vi foreløpig ønsker, er at Rådmannen/Bystyret/Helse og sosial ser på vår plan. I 

diskusjonen om demokrati i kommunen, synes vi denne planen vil gi en stor gruppe av 

kommunens befolkning en enestående mulighet til å være med i en demokratisk avgjørelse 

om egen fremtid. Samtidig minner vi om, at eldrerådet består av 5 av de største 

pensjonistforeninger med en medlemsmasse, som vil kunne gi oss verdifulle tilbakemeldinger, 

i tillegg til kommunens andre borgere i gruppen. Vi ser heller ikke bort fra, at planen kan ha 

interesse for andre aldersgruppe, ettersom den vil resultere i løsninger, som også yngre 

grupper får bruk for med tiden! 

 

Bodø Eldreråd 

I møte 21. November 2016 

 

 

 

 

 

 

                 

  

 

           

 

 

 

 


