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Møtested: Thon Hotel Nordlys, Bodø 

Møtedato/-tid: 26.04.2018     kl. 10.00 – 15.00 

 27.04.2018     kl. 09.00 – 14.40 

  
 

Til stede: 
Navn Funksjon Eldreråd 26.04. 27.04. 
Elly Wolden Dirigent Bodø eldreråd X X 
Oddny Aleksandersen Dirigent Tromsø eldreråd X X 
Odd Hermann Thomassen   Alta eldreråd X X 
Arnfinn Sarilla   Alta eldreråd X X 
Mai Britt Nicolaisen  Ballangen eldreråd X X 
Sonja Hveding  Ballangen eldreråd X X 
Agnete Tjærandsen  Bodø eldreråd X X 
Ali Horori  Bodø eldreråd X X 
Ann Karin Tenggren  Bodø eldreråd X X 
Lisbeth Herring  Bodø eldreråd  X  
Anne-Gro Abrahamsen  Bodø eldreråd X X 
Svenn Larsen  Bodø eldreråd X X 
Wiggo Nilsen  Bodø eldreråd X X 
Aud Helene Willumsen  Bodø eldreråd  X 
Audun Martin Spjell  Bodø eldreråd X X 
Hildur Sandvær  Brønnøy eldreråd X X 
Karsten Vang  Dønna eldreråd X X 
Magne Bye  Dønna eldreråd X X 
Endre Antonsen  Evenes eldreråd X X 
Svein Dahlseng  Evenes Eldreråd X X 
Erna Sundsfjord  Gildeskål eldreråd X X 
Lisbeth Nilsen-Nygård  Gildeskål eldreråd X X 
Solvor Sandberg  Gildeskål eldreråd X X 
Jorunn Dahl  Hadsel eldreråd X X 
Lars Klæboe  Hadsel eldreråd X X 
Liv Olvik  Hamarøy eldreråd X X 



 

   
 

Erling Johan Pedersen  Harstad eldreråd X X 
Johanne Pedersen  Harstad eldreråd X X 
Knut Jakobsen  Hattfjelldal råd for eldre og 

funksjonshemmede 
X X 

Håkon Kvitnes  Hemnes eldreråd X X 
Brit Skjærvik  Lurøy eldreråd X X 
Solveig Sande  Lødingen eldreråd X X 
Brith Trude Rist  Narvik eldreråd X X 
John Willy Edvardsen  Narvik eldreråd X X 
Ellen Mikalsen  Nesna eldreråd X X 
Mai-Helen Walsnes  Nordland fylkes eldreråd X X 
Bjørn Helge Hansen  Nordland fylkes eldreråd X X 
Dagfinn Pettersen   Pensjonistforbundet Nordland X  
Mary Ann Dahl  Rana eldreråd X X 
Jan Erling Håkonsen  Saltdal eldreråd  X 
Kari Anna Bentsen  Saltdal eldreråd X X 
Kjell Arntsen  Steigen eldreråd X X 
Karstein M. Kristiansen  Sør-Varanger eldreråd X X 
Inger B. Hansen  Tromsø eldreråd X X 
Jorunn Rasmussen  Tromsø eldreråd X X 
Margareth Pettersen  Tromsø eldreråd X X 
Rolf Karlsen  Tromsø eldreråd X X 
Anna Jacobsen  Vefsn eldreråd X X 
Turid Mæhre Olsen  Vefsn eldreråd X X 
Kåre Ingvar Skulbru  Vestvågøy eldreråd X X 
Sigrid Andersen  Vevelstad eldreråd X X 
Else Eriksen  Vågan eldreråd X X 
Ingvald Myrseth  Vågan eldreråd X X 

Elly Wolden og Oddny Aleksandersen fungerte som dirigenter under konferansen. 
 
 
Sak 1  Valg av redaksjonskomite 
 
Eldrerådskonferansens behandling i møte den 26.04.2018: 
 
Følgende representanter ble foreslått: 
 
Bjørn Helge Hansen (leder)  Nordland fylkes eldreråd 
Erling Johan Pedersen  Harstad eldreråd 
Margareth Pettersen   Tromsø eldreråd 
Ingvald Myrseth   Vågan eldreråd 
Agnete Tjærandsen   Bodø eldreråd 
 



 

   
 

Forslaget til redaksjonskomite ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Sak 2  Forslag til uttalelser  
 
Eldrerådskonferansens behandling i møte den 26.04.2018: 
 
Følgende forslag til uttalelser ble fremmet for redaksjonskomiteen: 
 
 
1. Informasjonsplikt i staten og andre offentlige institusjoner  fra Bodø eldreråd 

 
2. Aldersdiskriminering      fra Bodø eldreråd 

 
3. Konsekvenser av redusert postombæring   fra Harstad eldreråd på vegne  

av eldrerådene i Sør-Troms 
 

4. Offentlig digitalisering og universell tilgjengelighet  fra Bodø eldreråd 
 

5. Økt fokus på legetjenesten i sykehjem    fra Pensjonistforbundet  
  
6. Fremtidens helsevesen for eldre     fra Pensjonistforbundet 

 
7. Rutetilbud i Nordland – buss, båt og fly    fra Nordland fylkes eldreråd 

 
8. Forhandlingsrett og bort med 0,75 prosenten!   fra Nordland fylkes eldreråd 

  
 
 
Sak 3  Redaksjonskomiteens forslag til uttalelser 
 
Eldrerådskonferansens behandling i møte den 27.04.2018: 
 
Redaksjonskomiteen la frem følgende forslag til uttalelser: 
 

1. Aldersdiskriminering 
2. Informasjonsplikt i staten og andre offentlige institusjoner 
3. Offentlig digitalisering og universell tilgjengelighet 
4. Rutetilbudet i Nord-Norge 
5. Konsekvenser av redusert postombæring! 
6. Forhandlingsrett og bort med 0,75 prosenten 

 
 
Samtlige forslag til uttalelser fra redaksjonskomiteen ble tatt opp til behandling. 
 
 



 

   
 

 
Sak 4  Aldersdiskriminering 
 
Eldrerådskonferansens behandling i møte den 27.04.2018: 
 
 
Forslag 
 
Fra redaksjonskomiteen: 
 

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. 

 
 
Votering 
 
Forslaget fra redaksjonskomiteen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak 
 
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. 
 
 
       
Sak 5  Informasjonsplikt i staten og andre offentlige institusjoner 
 
Eldrerådskonferansens behandling i møte den 27.04.2018: 
 
 
Forslag 
 
Fra redaksjonskomiteen: 
 

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. 

 
 
Votering 
 
Forslaget fra redaksjonskomiteen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak 
 
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. 
 



 

   
 

Sak 6  Offentlig digitalisering og universell tilgjengelighet 
 
Eldrerådskonferansens behandling i møte den 27.04.2018: 
 
 
Forslag: 
 
Fra redaksjonskomiteen: 
 

Offentlig digitalisering og universell tilgjengelighet 
Regjeringens effektiviseringsreform betyr at statlige virksomheter går over til digital post 
til innbyggerne. Dette har resultert i at en stor del av den eldre befolkning er utelukket 
fra opplysninger om offentlige tiltak på de fleste områder. En slik utvikling vil stå i 
kontrast til kravet om universell utforming. Det viktigste er 
 

- Universell utforming bygger på tanken om at tjenester skal være tilgjengelig for 
alle – uavhengig av alder, funksjonsevne og utdanningsnivå.  

 
Så lenge en stor del av befolkningen ikke er digitalisert, må staten sørge for at det 
fremdeles er mulig å motta informasjon via vanlig post. Vi er glad for at 
pensjonsutbetalingen er tilbakeført til papir, men det er mange andre områder der det 
også burde skje. 
 
Bredbåndsutbygging i distrikts-Norge. Flere steder er bredbåndet ikke utbygd, slik at 
internettsignaler mangler. Dette gjelder særlig i utkantstrøkene. Full 
bredbåndsutbygging må være en forutsetning før digital kommunikasjon blir 
gjennomført. 

Også eldre må ta inn over seg at den digitale utvikling bare vil skyte fart i årene som 
kommer. Det farligste vil være å stille seg med armene i kors og være mot digitalisering 
– da er det kun snakk om kort tid før man er utenfor. Det må derfor legges til rette for at 
spesielt den eldre del av befolkningen får ta i bruk den digitale delen av samfunnet 
gjennom mengdetrening og motiverende tiltak. 
 
Den Norsk Bank har allerede tatt konsekvensen av et mislykket forsøk på digitalisering 
av banktjenester og har opprettholdt inn- og utbetalinger på papir.  
 
Den Nord Norske Eldrerådskonferansen 2018 forutsetter at regjering og departementer 
sørger for at ALLE som ønsker det kan motta opplysninger om offentlige tiltak via post, 
annonser og andre kanaler enn de digitale. 
 
 

Fra Brith Trude Rist, Narvik eldreråd: 
 

Endringsforslag: 
 
Følgende setning strykes: 
 



 

   
 

Det farligste vil være å stille seg med armene i kors og være mot digitalisering – da er 
det kun snakk om kort tid før man er utenfor. 

 
 
Votering: 
 
Forslaget fra redaksjonskomiteen ble vedtatt mot tre stemmer avgitt for forslaget fra Rist. 
 
 
Vedtak: 
 
Offentlig digitalisering og universell tilgjengelighet 
Regjeringens effektiviseringsreform betyr at statlige virksomheter går over til digital post til 
innbyggerne. Dette har resultert i at en stor del av den eldre befolkning er utelukket fra 
opplysninger om offentlige tiltak på de fleste områder. En slik utvikling vil stå i kontrast til 
kravet om universell utforming. Det viktigste er 
 

- Universell utforming bygger på tanken om at tjenester skal være tilgjengelig for alle – 
uavhengig av alder, funksjonsevne og utdanningsnivå.  

 
Så lenge en stor del av befolkningen ikke er digitalisert, må staten sørge for at det fremdeles er 
mulig å motta informasjon via vanlig post. Vi er glad for at pensjonsutbetalingen er tilbakeført 
til papir, men det er mange andre områder der det også burde skje. 
 
Bredbåndsutbygging i distrikts-Norge. Flere steder er bredbåndet ikke utbygd, slik at 
internettsignaler mangler. Dette gjelder særlig i utkantstrøkene. Full bredbåndsutbygging må 
være en forutsetning før digital kommunikasjon blir gjennomført. 

Også eldre må ta inn over seg at den digitale utvikling bare vil skyte fart i årene som kommer. 
Det farligste vil være å stille seg med armene i kors og være mot digitalisering – da er det kun 
snakk om kort tid før man er utenfor. Det må derfor legges til rette for at spesielt den eldre del 
av befolkningen får ta i bruk den digitale delen av samfunnet gjennom mengdetrening og 
motiverende tiltak. 
 
Den Norsk Bank har allerede tatt konsekvensen av et mislykket forsøk på digitalisering av 
banktjenester og har opprettholdt inn- og utbetalinger på papir.  
 
Den Nord Norske Eldrerådskonferansen 2018 forutsetter at regjering og departementer sørger 
for at ALLE som ønsker det kan motta opplysninger om offentlige tiltak via post, annonser og 
andre kanaler enn de digitale. 
 
 
 
 
Sak 7  Rutetilbudet i Nord-Norge 
 
Eldrerådskonferansens behandling i møte den 27.04.2018: 
 
 



 

   
 

Forslag: 
 
Fra redaksjonskomiteen: 
 

Rutetilbudet i Nord-Norge 
Den nord-norske eldrerådskonferansen 2018 er bekymret over de nedskjæringer som er 
gjort og for mange nye foreslåtte nedskjæringer. Dette gjelder både båtruter og bilruter. 
 
Widerøes allerede foretatte kutt i flyrutene på Helgeland og planlagte kutt i Lofoten, 
Vesterålen og Finnmark er særdeles bekymringsfullt og rammer svært mange. 
 
Ved overføring av ansvaret for de såkalte FOT-ruter (anbudsruter) til fylkeskommunene 
må det være en forutsetning at staten bidrar økonomisk slik at allerede gjennomførte 
kutt blir opphevet og planlagte kutt ikke gjennomføres. 
 
De kollektive rutetilbud må derfor utbygges – ikke reduseres. 

 
 
Fra Audun Martin Spjell, Bodø eldreråd: 
 

Tilleggsforslag: 
 
Båtrutene er livsnerven til mange lokalsamfunn og må – hvis endring – økes. 
 

 
Votering: 
 
Forslaget fra redaksjonskomiteen ble enstemmig vedtatt. 
Forslaget fra Spjell ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
Rutetilbudet i Nord-Norge 
Den nord-norske eldrerådskonferansen 2018 er bekymret over de nedskjæringer som er gjort 
og for mange nye foreslåtte nedskjæringer. Dette gjelder både båtruter og bilruter. 
 
Widerøes allerede foretatte kutt i flyrutene på Helgeland og planlagte kutt i Lofoten, Vesterålen 
og Finnmark er særdeles bekymringsfullt og rammer svært mange. 
 
Ved overføring av ansvaret for de såkalte FOT-ruter (anbudsruter) til fylkeskommunene må det 
være en forutsetning at staten bidrar økonomisk slik at allerede gjennomførte kutt blir 
opphevet og planlagte kutt ikke gjennomføres. 
 
De kollektive rutetilbud må derfor utbygges – ikke reduseres. 
 
Båtrutene er livsnerven til mange lokalsamfunn og må – hvis endring – økes. 
 
 



 

   
 

 
Sak 8  Konsekvenser av redusert postombæring 
 
Eldrerådskonferansens behandling i møte den 27.04.2018: 
 
 
Forslag: 
 
Fra redaksjonskomiteen: 
 

Konsekvenser av redusert postombæring! 
Den nord-norske eldrerådskonferansen 2018 konstaterer at den digitale invasjonen på 
alle offentlige og private områder har i stor grad påvirket postens tjenester og ført til at 
behovet for posttjenester har flyttet seg fra postboksen/postkassen til 
datamaskinen/iPaden/iPhonen. Det meste av informasjon/skriv/brev blir nå sendt via 
digitale postkasser – en utvikling som ikke kan stoppes eller reverseres. 
 
En total omlegging av postombæring fra 5 til 2 dager i uken vil få følgende virkninger: 
 

 Blodprøver/andre prøver tatt hos fastlegen skal videresendes laboratorium. 
Dette er prøver som ikke kan vente flere dager, men må videresender 
umiddelbart. Dersom distribusjon av posten reduseres til 2-3 dager per uke, må 
pasientene selv reise til sykehus for å få tatt nødvendige prøver. Dette er en stor 
ulempe og en økonomisk belastning for pasientene. 

 Medisiner til pasienter må sendes fra apotek. Ved reduksjon i posttilbudet må 
pasienter selv reise til nærmeste apotek for å få ut den nødvendige medisinen. 

 Post i butikk må utbygges og være der folk bor og Posten må gi de butikkene 
som påtar seg denne jobben, akseptable godtgjørelser. Det må sørges for at 
butikkene med Post i butikk har tilstrekkelige lokaliteter til å kunne møte den 
økende pakkemengden når netthandelen øker. 

 
Fra Johanne Pedersen, Harstad eldreråd: 
 

Tilleggsforslag: 
 

Opprinnelig kulepunkt nr. 3 om bredbåndsutbygging (i det opprinnelige forslaget fra 
eldrerådene i Sør-Troms/Harstad eldreråd) beholdes i uttalelsen. 

 
 
Votering: 
 
Forslaget fra redaksjonskomiteen ble vedtatt mot 3 stemmer avgitt for forslaget fra Pedersen. 
 
 
Vedtak 
 
Konsekvenser av redusert postombæring! 



 

   
 

Den nord-norske eldrerådskonferansen 2018 konstaterer at den digitale invasjonen på alle 
offentlige og private områder har i stor grad påvirket postens tjenester og ført til at behovet for 
posttjenester har flyttet seg fra postboksen/postkassen til datamaskinen/iPaden/iPhonen. Det 
meste av informasjon/skriv/brev blir nå sendt via digitale postkasser – en utvikling som ikke kan 
stoppes eller reverseres. 
 
En total omlegging av postombæring fra 5 til 2 dager i uken vil få følgende virkninger: 
 

 Blodprøver/andre prøver tatt hos fastlegen skal videresendes laboratorium. Dette er 
prøver som ikke kan vente flere dager, men må videresender umiddelbart. Dersom 
distribusjon av posten reduseres til 2-3 dager per uke, må pasientene selv reise til 
sykehus for å få tatt nødvendige prøver. Dette er en stor ulempe og en økonomisk 
belastning for pasientene. 

 Medisiner til pasienter må sendes fra apotek. Ved reduksjon i posttilbudet må pasienter 
selv reise til nærmeste apotek for å få ut den nødvendige medisinen. 

 Post i butikk må utbygges og være der folk bor og Posten må gi de butikkene som påtar 
seg denne jobben, akseptable godtgjørelser. Det må sørges for at butikkene med Post i 
butikk har tilstrekkelige lokaliteter til å kunne møte den økende pakkemengden når 
netthandelen øker. 

 
 
Sak 9  Forhandlingsrett og bort med 0,7 prosenten 
 
Eldrerådskonferansens behandling i møte den 27.04.2018: 
 
Forslag 
 
Fra redaksjonskomiteen: 
 

Forhandlingsrett og bort med 0,75 prosenten 
Den nord-norske eldrerådskonferansen 2018 må med beklagelse konstatere at 
pensjonene på tredje år på rad taper verdi. Når prisstigningen overstiger veksten i 
pensjonene innebærer dette et direkte tap for pensjonistene. Da stortinget gjorde sitt 
vedtak om at pensjonene skulle stige med 0,75 mindre enn lønningene var 
forutsetningen en reallønnsvekst på 1,5 %. 
Med et fratrekk på 0,75% ville pensjonistene havne langt under de yrkesaktive, men 
likevel på plussiden.  
 
Redusert vekst i den norske økonomien har i de senere år ført til helt minimal 
lønnsvekst. 0,75 % vedtaket fører dermed til at utviklingen av pensjoner ikke en gang 
kommer opp på nullstreken og ender dermed opp som et minus-oppgjør i forhold til 
året før.  
 
Den nord-norske eldrerådskonferansen 2018 krever at Stortinget må gjeninnføre 
forhandlinger i trygdeoppgjøret. Den nåværende «drøftingsretten» er en parodi. 
Partene må kunne forhandle frem et anstendig oppgjør innenfor rammen av lønnsvekst 



 

   
 

og de økonomiske realitetene. En pensjon som taper seg i verdi er ikke en bærekraftig 
pensjon.  

 
 
Votering 
 
Forslaget fra redaksjonskomiteen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak 
 
Forhandlingsrett og bort med 0,75 prosenten 
Den nord-norske eldrerådskonferansen 2018 må med beklagelse konstatere at pensjonene på 
tredje år på rad taper verdi. Når prisstigningen overstiger veksten i pensjonene innebærer dette 
et direkte tap for pensjonistene. Da stortinget gjorde sitt vedtak om at pensjonene skulle stige 
med 0,75 mindre enn lønningene var forutsetningen en reallønnsvekst på 1,5 %. 
Med et fratrekk på 0,75% ville pensjonistene havne langt under de yrkesaktive, men likevel på 
plussiden.  
 
Redusert vekst i den norske økonomien har i de senere år ført til helt minimal lønnsvekst. 0,75 
% vedtaket fører dermed til at utviklingen av pensjoner ikke en gang kommer opp på 
nullstreken og ender dermed opp som et minus-oppgjør i forhold til året før.  
 
Den nord-norske eldrerådskonferansen 2018 krever at Stortinget må gjeninnføre forhandlinger 
i trygdeoppgjøret. Den nåværende «drøftingsretten» er en parodi. Partene må kunne forhandle 
frem et anstendig oppgjør innenfor rammen av lønnsvekst og de økonomiske realitetene. En 
pensjon som taper seg i verdi er ikke en bærekraftig pensjon.  
 
 
 
 
 
        

Joacim Ekrem Johansen 
          referent


