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Årsmelding 2017 – Bodø eldreråd 
Da Bodø eldreråd startet året 2017 hadde vi et mål for året:  
 
DRØMMEBOLIG 67-90+ 
 
Vi ønsket å fokusere på dette prosjekt, som gikk ut på å finne ut av, hvordan denne gruppen kunne 
tenke seg å bo i tiden før evt. sykehjemsplass. Vi søkte samarbeide med Nord Universitet og søkte 
prosjekt-penger i forskjellige departementer, som dessverre ikke kunne hjelpe oss. Derfor ba vi til 
slutt Bodø kommune om hjelp. 
 
Vi hadde åpent møte den 6. juni med god deltakelse fra byens borgere og vi gjorde prosjektet kjent 
gjennom vår spalte i Avisa Nordland og i alle møter, der vi har vært representert. Derfor var det 
med stor skuffelse, at vi ut på høsten mottok rådmannens avslag på vår søknad om støtte til 
prosjektet. Det ble skrinlagt og rådet satt tilbake med mye god kunnskap om emnet og ca. 50.000 
kroner av vårt budsjett, som vi hadde satt av til egenandel i prosjektet. 
 
Det positive som kom ut av hele prosjektet vårt var, at vi ble aktivt med i kommunens 
Boligplanprosjekt, ledet av Lise Rånes, som vi fra starten har samarbeidet utrolig godt med. Det 
gjør vi fremdeles og vi tror, at vår medvirkning kan få betydning, når kommunen endelig skal 
bestemme seg for, hva den skal satse på i forbindelse med den forestående utbygging av boliger for 
eldre. 
 
I tillegg til alle sakene vi har behandlet – som har resultert i mange uttalelser til formannskap og 
bystyre – har vi satset stort på orienteringer både fra kommunens ledere og fra fagpersoner utenfra. 
Disse orienteringer har gitt Rådet god innsikt i det arbeidet, som skjer i kommunens forvaltning. 
 
Vi opplever at interessen for Rådets arbeide er stigende ved at det til våre møter er tilhørere og at 
vår spalte i avisen blir lest av mange. Det var det første målet Rådet satte seg ved starten i 2015 og 
vi mener, at vi er på god vei til å nå vårt mål. 
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1 Om Bodø eldreråd 
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. 
 
Bodø eldreråd for perioden 2015-2019 ble oppnevnt av bystyret høsten 2015 og vinteren 2016, og 
konstituerte seg selv i møte den 1. februar 2016. Agnete Tjærandsen ble valgt som leder og Elly 
Kristine Wolden som nestleder. 
 
Bodø eldreråd 2015-2019 har følgende sammensetning: 
 
Faste medlemmer: 
 

 

 
Agnete Tjærandsen (leder) 
Bystyrerepresentant, H 
 

 
 
 
 
 

 
Elly Kristine Wolden (nestleder) 
LOP Salten 
 

 

 
Ali Horori 
Bystyrerepresentant, Ap 
 

 

 
Anne-Gro Abrahamsen 
Bodø Pensjonistforening 
 

 

 
Maurid Hagen Brandser 
 

 

 
Svenn Larsen 
Forsvarets seniorforbund 
 

 

 
Wiggo Nilsen 
Postpensjonistene i Salten og Lofoten 
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Varamedlemmer: 
 
Lisbeth Herring 
Vararepresentant til bystyret, Ap 
 
Audun Martin Spjell 
Bystyrerepresentant, Frp 
 
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 
 
Medlemsoversikten med kontaktinformasjon til medlemmene er tilgjengelig på Bodø kommunes 
hjemmesider. 
 
 
Sekretariat 
Politisk sekretariat i Bodø kommune ivaretar sekretariatsfunksjonen for eldrerådet. 
 
 
 
2 Eldrerådets arbeid i 2017 
 
2.1  Møtevirksomhet 
I løpet av 2017 avholdte Bodø eldreråd syv møter og behandlet 47 saker. 
 
Møtene ble holdt: 
23. januar 2017 
6. mars 2017 
8. mai 2017 
6. juni 2017 
28. august 
9. oktober 
20. november 
 
Sakslister, møteinnkallinger og –protokoller er tilgjengelig på Bodø kommunes hjemmesider. 
 
 

http://politikk.bodo.kommune.no/eldreradet/category3782.html
http://politikk.bodo.kommune.no/eldreradet/category3782.html
http://politikk.bodo.kommune.no/moteplaner/category8345.html
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Orienteringer for eldrerådet i 2017: 
 
 Rullering av boligpolitisk handlingsplan – nåværende handlingsplan og prosessen videre,  

ved Lise Henriette Rånes og Mona Karlsen. 
 

 Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2017-2030, ved Svein Erik Moholt. 
 
 Planprogram for Helse-, omsorgs- og sosialplan 2018-2027, ved Mona Karlsen. 
 
 Krisesenteret i Salten og vold mot eldre, ved Wanja J. Sæther. 
 
 Medvirkning i pågående planprosesser – oppsummering fra cafedialog på Sølvsuper 

02.05.2017, ved Mona Karlsen. 
 
 Plan for legetjenesten i Bodø kommune 2018-2021 – Presentasjon av status og utfordringer for 

legetjenestene i Bodø kommune, ved Arne Myrland. 
 
 Gode øyeblikk, ved Siv Helskog. 

 
 
 
2.2 Arrangementer i regi av Bodø eldreråd 
 

 Drømmebolig 67-90 + Hvordan vil du bo på dine gamle dager? 
Åpent møte på Tusenhjemmet 6. juni 2017 
 

 Kunsten å bli gammel – uten å bli det! 
Åpent møte på Tusenhjemmet 5. desember 2017 

 
 
2.3 Deltakelse på konferanser 
 
Eldrerådet deltok på flere kurs og konferanser i løpet av 2017, blant annet følgende: 
 
 Eldrerådskonferansen i Tromsø 20.-21. april 2017 

Deltakere fra eldrerådet: Agnete Tjærandsen, Elly Wolden, Ali Horori, Anne-Gro 
Abrahamsen og Svenn Larsen. 

 
 Gull verdt – Hvordan drive en aktiv seniorpolitikk?  

Konferanse i regi av IA-rådet i Nordland og NAV Arbeidslivssenter den 30.10.2017. 
Deltakere fra eldrerådet: Agnete Tjærandsen, Anne-Gro Abrahamsen og Maurid Hagen 
Brandser 

 
 Generasjonskonferansen 2017 – Psykisk helse – livet gjennom 

Konferanse i regi av Ungdommens fylkesråd, Nordland fylkes eldreråd og Rådet for 
likestilling av funksjonshemmede i Nordland 
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2.4 Representasjon i referansegrupper/arbeidsgrupper 
 
Eldrerådet var i 2017 representert i blant annet følgende referansegrupper/arbeidsgrupper: 
 
 Boligplan 2018-2021 – referansegruppe 

Agnete Tjærandsen 
 

 Helse-, omsorgs- og sosialplan – referansegruppe 
Agnete Tjærandsen 
 

 Demokratiprosjektet – arbeidsgruppe «struktur på råd og utvalg» 
Anne-Gro Abrahamsen 
 

 Brukerutvalget NAV Bodø 
Svenn Larsen 


