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Bodø eldreråd - årsmelding 2019 
 
1. Innledning  
Det eldreråd som har sittet i perioden 2015-2019, har vært et meget sammensveiset råd med stor 
spesialkunnskap. Det har vært et nært samarbeide mellom leder og råd og vi har i 2019 hatt et mål – å 
arbeide med Eldrerådets Idebank. For å få størst mulig bredde i grunnlaget, har rådet holdt to av sine møter 
i kommunens utkant. Et i Misvær og et på Tverlandet. Begge møtene var godt besøkt og rådet fikk mange 
gode ideer. Disse er blitt lagt frem for bystyret ved flere anledninger. 
 
Rådet har i januar vært på studietur til Bergen og Fjell kommuner for å studere de nyeste former for 
eldreboliger. Resultatet av denne studieturen ble lagt frem for bystyret i form av en illustrert brosjyre. 
Studieturen var slutten på det arbeide rådet gjorde lokalt i undersøkelse av pensjonistene ønsker om bolig-
former. 
 
Som avgått leder av rådet ønsker jeg å takke medlemmene for engasjert samarbeide.  Vil også takke for et 
meget godt samarbeide med politisk sekretariat. 
 
Agnete Tjærandsen, leder 2015-2019 
 
 
 
2. Ny valgperiode og nytt eldreråd 

Den 14. oktober 2019 hadde Bodø eldreråd for valgperioden 2015-2019 sitt siste møte. 
 
Nytt eldreråd for perioden 2019-2023 ble valgt av bystyret den 31. oktober 2019, og det nye eldrerådet 
hadde sitt første møte 18. november. 
 
 
 
3. Ny kommunelov, ny forskrift og nye vedtekter 

Fra og med det konstituerende møtet i bystyret ved oppstart av valgperioden 2019-2023, den 3. oktober 
2019, trådte en ny kommunelov og en ny forskrift om medvirkningsordninger i kraft. 
 
I den nye kommuneloven er det bestemt at alle kommuner skal opprette et eldreråd. Det nye er at 
bestemmelser om eldreråd er flyttet fra eldrerådslova til den nye kommuneloven med forskrift. 
Eldrerådets vedtekter ble revidert i tråd med ny lov og forskrift, og nye vedtekter ble vedtatt av bystyret 
05.09.2019. 
 

 Vedtekter for Bodø eldreråd 
 Forskrift om medvirkningsordninger 

Dato:   ...................................................................21.04.2020 
Saksbehandler:   ...............................Joacim Ekrem Johansen               
Telefon direkte:   ..................................................75 55 50 13 
Deres ref.:   ............................................................................. 
Løpenr.:   .............................................................31990/2020 
Saksnr./vår ref.:   .................................................2018/16200 
Arkivkode:   .......................................................................033 

https://bodo.kommune.no/politikk/eldreraad/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-17-727?q=forskrift%20om%20medvirkningsordninger


 
 

4. Sammensetning 2015 – 2019 

 
Medlemmer 
 
Fra bystyret: 
Agnete Tjærandsen (leder)   Høyre 
Ali Horori    Arbeiderpartiet 
 
 
Fra brukerorganisasjoner: 
Elly Wolden (nestleder)   LOP Salten 
Anne-Gro Abrahamsen   Bodø Pensjonistforening 
Svenn Larsen    Forsvarets Seniorforbund 
Wiggo Nilsen    Postpensjonistene i Salten og Lofoten 
Maurid Hagen Brandser 
 
 
Varamedlemmer 
 
Audun Martin Spjell   Frp 
Lisbeth Herring    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 
 
 
5. Sammensetning 2019-2023 
 
Medlemmer 
 
Fra brukerorganisasjoner: 
Anne-Gro Abrahamsen (leder)  Bodø pensjonistforening 
Wiggo Nilsen    Postpensjonistene i Salten og Lofoten 
Thomas Petter Myhre   Telepensjonistene i Bodø/Salten 
Astrid Karlsen    Politiets Pensjonistforening, Salten 
Audun Martin Spjell   Forsvarets Seniorforbund avd. Bodø 
 
Fra bystyret: 
Svenn Larsen (nestleder)  H 
Isabell Støre Nystad   MDG 
 
 
Varamedlemmer 
 
Bente Haukås    KrF 
Rasmus Madland   Høyre 
Roald Riedl    LOP Salten 
Torbjørn Braset    Tverlandet Pensjonistforening 
Ann Karin Tenggren   Postpensjonistene i Salten og Lofoten 



 
 

Finn Willumsen    Bodø pensjonistforening 
Solveig Bernhoft   LOP Salten 
Irene Rødtangen Rottem  Telepensjonistene i Bodø/Salten 
Kjell-Arne Solem   Politiets Pensjonistforening i Salten 
 
 
 
6. Møtevirksomhet 
 
Møter 
 
I løpet av 2019 avholdte Bodø eldreråd syv møter og behandlet 42 saker. Møtene ble avholdt: 

 21. januar 2019 
 11. mars 2019 
 23. april 2019 
 27. mai 2019 (i Misvær) 
 26. august 2019 
 14. oktober 2019 (på Tverlandet) 
 18. november 2019 

Møtedokumenter finnes på www.bodo.kommune.no/politikk  
 
 
 
Orienteringer 
 

 Ombygging av 3. etasje i Vebjørn Tandbergs vei 7/Hovdejordet sykehjem til sykehjemsplasser  
v/Øyvind Oscarsen 
 

 Planlegging og oppstart av botilbud for unge demente personer  
v/Anne Liv Engbråten 
 

 Misvær dagsenter 
v/Sølvi Estensen 
 

 Folkehelsearbeidet i Bodø kommune og ByLab Bodø  
v/Gøran Raade-Andersen og Silje Munkvold  
 

 Stadiontunet sykehjem  
v/Arne M. Myrland og Kirsten Willumsen 
 

 Nytt busstilbud – bestillingstransport (Svipp)  
v/Martin Sandtrøen 

 
 
 
 
 

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


 
 

Viktige uttalelser 
 
PS 19/2 Park i kvartal 99 - vedtak om utforming: 
 
Bodø eldreråd mener at det ved utforming av aktivitetstilbudene i parken «Kompasset» kvartal 99 ikke er 
tatt hensyn til aldersgruppen over 67. Alle aktiviteter er lagt opp for deltakelse fra 3 til 25 år. Vi viser til 
tidligere uttalelse fra eldrerådet av 06.03.2017 der vi ba om at det blir satt opp treningsapparater spesielt 
for den eldre generasjon. Vi ber om at det også i denne parken bli tatt hensyn til dette. 
 
Vedtatt i møte 21.01.2019 
 
 
  
Detaljregulering torvgata - høring og offentlig ettersyn: 
 
Bodø eldreråd ber om at det i Torvgata-prosjektet blir satt ut benker langs fortauene, slik at personer med 
dårlige ben kan hvile seg underveis. 
 
Vedtatt i møte 11.03.2019 
 
 
PS 19/28 Plan for samarbeid med pårørende i helse- og omsorgsavdelingen: 
 
Bodø eldreråd slutter seg rådmannens innstilling. På bakgrunn av flere saker de siste årene på sykehjem, 
understreker Bodø eldreråd den store betydning av et godt samarbeid mellom sykehjem og pårørende. 
Bodø eldreråd ser frem til opprettelsen av et etikkråd. 
 
Vedtatt i møte 14.10.2019 
 
 
 
7. Deltakelse på konferanser 

 
 Generasjonskonferansen i Bodø 22.-24.03.2019  

 
 Eldrerådskonferansen i Hammerfest 14.-15.05.2019 
 
 Konferansen Jakten på det digge livet, hele livet i regi av Pensjonistforbundet på Værnes 02.-

03.10.2019.  
 
 Fylkesmannens dialogmøte om reformen Leve hele livet i Bodø 02.10.2019 

 
 

 
8. Representasjon 

 
 NAV brukerutvalg 

 
 Referansegruppe for prosjektet Kyststi - Bodøsjøen til Mørkvedbukta  



 
 

 
 Prosjektgruppe for Pårørendeplan  

 
 
 
9. Eldrerådets spalte i Avisa Nordland 

Én lørdag hver måned i 2019 skrev eldrerådet spalten «Over 67» i Avisa Nordlands helgebilag Endelig helg. 
 
 
 
10.   Studietur til Bergen og Fjell kommuner 

22. – 23. januar 2019 reiste eldrerådet på studietur til Bergen og Fjell kommuner for å lære om ulike 
boformer for eldre. På turen besøkte eldrerådet: 

 Gartnermarken omsorgsboliger i Fyllingsdalen i Bergen kommune 
 Kvednatunet omsorgsboliger i Fjell kommune 
 Øygarden lokalmedisinske senter i Fjell kommune 

På turen hadde eldrerådet møter med både Bergen eldreråd og Fjell eldreråd.  Etter turen utarbeidet 
eldrerådet en rapport som ble presentert og lagt fram for bystyret. 
 


