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1.  Leders forord 
 
2020 har vært første år som nytt eldreråd. Som leder har det vært en ny erfaring, lærerikt og utfordrende. 
På grunn av Koronasituasjonen ble dette et helt spesielt år. Kurs og konferanser og i tillegg flere av våre 
planlagte aktiviteter ble avlyst. 
 
Viktige saker: 

1. Koronasituasjonen fra mars 2020. Vi i eldrerådet ble tidlig bekymret for de eldres situasjon, både 
de som bor på sykehjem og de som bor i eget hjem. Flere av de hjemmeboende isolerte seg og var 
redde for å gå ut. Det ble raskt mye ensomhet, spesielt hos de som bor alene. Sykehjemmene ble 
stengt og beboerne ble isolert og det var og stengt for pårørende en periode. Eldrerådet tok 
initiativ til et møte med administrasjonen i Helse og omsorg samt smittevernoverlegen. Vi ønsket 
da informasjon om hvordan Bodø kommune ivaretok de eldre, både på sykehjem og 
hjemmeboende samt hvilke tiltak som ble gjennomført. Vi ønsket òg videre dialog og samarbeid 
med administrasjon og smittevernoverlege, noe de var positive til. 

2. Den internasjonale Eldredagen –1. oktober 2020 hvor Eldrerådet i samarbeid med Tusenhjemmet 
kultur- og kunnskapssenter tok ansvar for markeringen. Programmet besto av tale ved ordfører Ida 
Pinnerød, som også i år stilte opp. Representant fra Nordland pensjonistforbund informerte om 
trygdeoppgjøret 2020, i tillegg deltok andre med appeller samt at det var innslag fra 
Pensjonistrevyen. Eldrerådets representanter presenterte seg og vi informerte om oppgavene til 
Bodø eldreråd, nemlig ivaretakelse av de eldres interesser. Vi oppfordret at vi kunne kontaktes 
dersom noen hadde innspill. Tilbakemelding fra deltakerne var at det var et svært vellykket 
arrangement. 

3. 17.mai-arrangement 2020. Som leder av Bodø eldreråd ble jeg kontaktet av 17.mai-komitèen med 
forespørsel om å holde appell på Sølvsuper helse- og velferdssenter hvor tema var «Fokus på de 
eldres 17.mai». Dette var noe som det selvfølgelig ble sagt ja til. 

4. EV 20/ Busstopp ved Nordlandssykehuset. Dette er fortsatt en viktig sak for eldrerådet som vi vil 
følge opp videre i 2021. 

5. PS 20/37 Årsbudsjett 2021 – Økonomiplan 2021 – 2024. Eldrerådet har i 2020 vært svært aktive i 
denne saken med uttalelser i forhold til budsjettkutt i Helse og omsorg både i åpen halvtime ved 
Bystyremøtet 10.12.2020 samt innlegg i Avisa Nordland. For eldrerådet er dette en svært viktig sak 
som vi vil følge «med argusøyne» videre i 2021. 
 

Dette er en del av de viktigste sakene vi har prioritert i «Korona-året 2020». Som leder er jeg stolt av å 
tilhøre Bodø eldreråd som består av dyktige, interesserte og engasjerte medlemmer som er opptatt av å 
fremme de eldres interesser. Ser frem til et nytt år i Bodø Eldreråd. 
 
Anne Gro Abrahamsen, leder 

Dato:   ...................................................................27.01.2021 
Saksbehandler:   ...............................Joacim Ekrem Johansen               
Telefon direkte:   ..................................................75 55 50 13 
Deres ref.:   ............................................................................. 
Løpenr.:   ...............................................................7237/2021 
Saksnr./vår ref.:   .................................................2018/16200 
Arkivkode:   .......................................................................033 



 

2. Eldrerådets sammensetning 2019-2023 
 
Medlemmer 
 
Anne-Gro Abrahamsen (leder)  Bodø pensjonistforening 
Svenn Larsen (nestleder)  H 
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 
Ali Horori1    Ap 
 
 
Varamedlemmer 
 
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 
Bente Haukås    KrF 
Rasmus Madland   Høyre 
 
 
 
 
 
3. Møtevirksomhet 
 
Møter 
 
I løpet av 2020 avholdte Bodø eldreråd seks møter og behandlet 45 saker (36 politiske saker, 6 referatsaker 
og 4 eventuelt-saker). Møtene ble avholdt: 
 

 20. januar  
 9. mars 
 25. mai 
 24. august 
 12. oktober 
 23. november (fjernmøte på Teams) 

 
På grunn av koronapandemien ble alle politiske møter i råd og utvalg i april avlyst. 
 
Møtedokumenter fra eldrerådets møter finnes på www.bodo.kommune.no/politikk  
 
 
 

 
1 Isabell Støre Nystad (MDG) ble innvilget fritak fra sine politiske verv i Bodø kommune 11.06.2020 og Ali Horori (Ap) ble valgt som nytt medlem i 
Bodø eldreråd. 

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


 

Orienteringer 
 

 Planlegging av ny bydel og parallelloppdrag for utforming av ny bydel  
v/Kristoffer L. Seivåg 
 

 Utarbeidelse av standard rom- og funksjonsprogram for Bodøskolen  
v/Hedvig P. Holm  
 

 Prosjekt Smart Helse 2035  
v/Daniel Wie Sandbakk 
 

 Reformen Leve hele livet og aldersvennlig samfunn  
v/Mona Karlsen 
 

 Koronasituasjonen – status og tiltak innen kommunens helse- og omsorgstjenester 
v/Arne Myrland 
  

 Helse- og omsorgsavdelingen – status økonomi  
v/Arne M. Myrland 
 

 Prosjektet Medisinsk avstandsoppfølging av kronisk syke  
v/Vibeke Tellmann 
 

 Arbeidet med revidering av plan for likestilling, mangfold og inkludering i Bodø kommune 
v/Ragnhild Skålbones  
 

 Koronapandemien – status for smittesituasjonen og smitteverntiltak i Bodø  
v/Raymond Dokmo 
 

 Kvalitetsplan for helse- og omsorgsavdelingen 2020-2023 – presentasjon av arbeidet så langt og 
innspill fra eldrerådet  
v/Mona Karlsen 
 

 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 – tiltak og konsekvenser for 
helse- og omsorgsavdelingen  
v/Arne Myrland 

 
 
 
Viktige uttalelser 
 
EV 20/7 Busstopp ved Nordlandssykehuset 
 
Med bakgrunn i avisoppslag om etablering av park mellom bussholdeplassen i Kongens gate og 
Nordlandssykehuset, og at det etter eldrerådets syn fortsatt ikke er funnet en løsning som er 
tilfredsstillende, sender Wiggo Nilsen en skriftlig henvendelse til Nordland eldreråd for å forsøke å finne en 
løsning, eventuelt få i stand et møte mellom eldrerådet, fylkeseldrerådet, sykehuset og kommunen. 
 
Vedtatt i møte 24.08.2020 
 
Bodø eldreråd og Nordland eldreråd avholdte et felles møte 12.10.2020 om saken, og Nordland eldreråd 
vedtok følgende uttalelse etter møtet: 



 

 
1. Nordland Eldreråd og Bodø Eldreråd har i felles møte 12.10.20 drøftet denne saken og gjort 

følgende enstemmige vedtak: Eldrerådene stiller seg bak Pensjonistforbundet Nordland sitt vedtak 
om bussholdeplass ved hovedinngangen til Nordlandssykehuset. Dette er en sak som har versert i 
mange år - helt siden 2013. Etter eldrerådenes vurdering er det svært frustrerende og nærmest 
skammelig at beslutningstaker(ene) ikke synes villig til å etterkomme et svært godt dokumentert 
behov fra en voksende brukergruppe. Eldrerådene krever at de tre berørte parter: Nordland 
Fylkeskommune - Bodø Kommune - Nordlandssykehuset - snarest mulig setter seg sammen og 
innfrir kravet om bussholdeplass ved Nordlandssykehusets hovedinngang. Eventuell prestisje 
knyttet til saken må legges bort.  

2. Punkt 1 i vedtaket sendes til Bodø kommune, Nordlandssykehuset, Helse Nord og Nordland 
fylkeskommune. 

 
 
 
PS 20/37 Årsbudsjett 2021 - Økonomiplan 2021-2024 
 
Eldrerådet er bekymret i forhold til de store kuttene i helse og omsorg og hva dette vil gi i forhold til 
konsekvenser. Dette er å snu det fra institusjon til hjemmetjenester. Dette er ikke bærekraftig da det er 
foreslått kutt både i rehabiliteringsenheten, langtidsplasser og hjemmetjenesten. Samtidig er det fortsatt 
stillingsstopp i kommunen. Tjenestene vil uten tvil bli redusert. Disse tjenestene berører mange i dag – 
unge og eldre.  
 
Helsehuset er holdt utenfor nedskjæringene, det ser eldrerådet på som positivt. Det samme gjelder omsorg 
+ og at man skal se på bostruktur spesielt i forhold til de eldre.  
 
Innenfor helse og omsorg er det foreslått budsjettkutt på cirka 50 millioner, samtidig som den eldre 
befolkning øker i årene fremover. Eldrerådet ser store betenkeligheter i denne utviklingen. 
 
Vedtatt i møte 23.11.2020 
 
 
 
4. Deltakelse på konferanser 
 

 Digital opplæringskonferanse for kommunale eldreråd 11.-14.05.2020 
 

På grunn av koronapandemien ble en rekke kurs og konferanser som eldrerådet hadde planlagt å delta på i 
2020, avlyst. 
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