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1.  Leders forord  

Bodø eldreråd har også som alle andre vært preget av pandemien. Det har blant annet medført en 
blanding av fysiske og digitale møter, som har hatt sine utfordringer. Vi har tatt opp mange 
tema/saker som vi synes er viktige for oss eldre. Vi vil og trekke frem Eldredagen 1.oktober som et 
svært vellykket arrangement. 

Vi i eldrerådet har fått en del invitasjoner til deltakelse i ulike prosjekter/grupper i Bodø kommune. 
Blant annet Brukerrådet i NAV, Bodø 2024, invitasjon til deltakelse i etablering av brukerråd i 
ordinær Hjemmetjeneste og Rehabiliteringstjenesten. Dette er noe vi ser på som svært positivt. 

Vi har invitert inn ansatte i Bodø kommune til våre møter for å informere om ulike pågående og 
planlagte prosjekter. Alle har vært positive til å stille opp. 

Leder har benyttet seg av rådets taletid i bystyret, og har orientert bystyret om saker eldrerådet er 
opptatt av. 

Eldrerådet har fått forespørsel om å besøke pensjonistforeninger i kommunen. På grunn av 
pandemien har dette vært vanskelig å gjennomføre i 2021. Eldrerådet ønsker å gjennomføre 
besøk i 2022. 

Til slutt vil jeg berømme alle medlemmene i Bodø eldreråd for enda et år. Alle har stilt opp på 
møtene, engasjert seg og er opptatt av de eldres interesser. Vi vil fortsatt være «vaktbikkje» Det 
står vi for også i 2022.               

 

Anne Gro Abrahamsen 

Leder, Bodø eldreråd 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dato:   ........................................................................02.02.2022 
Saksbehandler:   ..................................Joacim Ekrem Johansen               
Telefon direkte:   .......................................................75 55 50 13 
Deres ref.:   .................................................................................. 
Løpenr.:   ..................................................................10052/2022 
Saksnr./vår ref.:   ......................................................2018/16200 
Arkivkode:   ............................................................................033 
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2. Eldrerådets sammensetning i perioden 2019-2023 
 
 
Medlemmer 
 
Medlemmer 
 

Anne-Gro Abrahamsen (leder)   Bodø pensjonistforening  
Svenn Larsen (nestleder)    Høyre 
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     Arbeiderpartiet  
 
 
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     Kristelig Folkeparti  
Joakim Sennesvik2     Høyre 
 
 
 
3.  Møtevirksomhet 
 
 
Møter 
 
I 2021 avholdte Bodø eldreråd syv møter og behandlet 45 saker (42 politiske saker, 1 referatsak 
og 2 eventuelt-saker).  
 
Møtene ble avholdt: 
 

 18. januar 
 8. mars  
 19. april  
 31. mai  
 23. august 
 11. oktober 
 15. november 

 
Møtene 18. januar, 8. mars, 19. april og 31. mai ble, på grunn av koronapandemien, avholdt som 
fjernmøter på Teams.  
 
Møtedokumenter fra eldrerådets møter er tilgjengelig på bodo.kommune.no/politikk  

 
1 Isabell Støre Nystad (MDG) ble innvilget fritak fra sine politiske verv 11.06.2020 og Ali Horori (Ap) ble valgt som nytt medlem i eldrerådet. 
2 Rasmus Madland (H) trådte ut av sine politiske verv og Joakim Sennesvik (H) ble 09.09.2021 valgt som nytt varamedlem i eldrerådet.  

https://bodo.kommune.no/politikk/
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Orienteringer 
 
18. januar 
 

 Involvering av eldre og eldrerådet i handlingsplan for kultur/på kulturfeltet 
v/Anne-Britt Norø 

 
 Budsjett for helse- og omsorgsavdelingen 2021 

v/Arne Myrland 
 

 Rapporten Helsetilstand og påvirkningsfaktorer 2020, og veien videre  
v/Gøran Raade-Andersen 
 
 

 
8. mars 
 

 Smart Helse 2035  
v/Vivi Ann Johnsen  

 
 Virtuell helseavdeling  

v/Ola Haneseth  
 

 Koronavaksinering i Bodø – status  
v/Stian Wiik Rasmussen, Tor Claudi og Jørgen Bjørnstad  

 
 Status helsehuset, status drift i helse- og omsorgsavdelingen og status oppfølging av 

budsjett 2021 i helse- og omsorgsavdelingen  
v/Arne Myrland 

 
 
19. april 
  

 Rullering av boligplan 2022-2025 – informasjon om prosess og innspill fra eldrerådet  
v/Lise Henriette Rånes  

 
 Korona – smittesituasjon, vaksinering, smitteverntiltak og åpning samfunnet  

v/Kai Brynjar Hagen og Tor Claudi  
 
 
 
31. mai 
 

 Status arbeid med rammetilpasning iht. økonomiplan 2021-2024 for helse- og 
omsorgsavdelingen  
v/Arne Myrland  

 
 Dialog med velferdsutvalgets leder Bente Haukås om velferdsutvalgets oppgaver, aktuelle 

saker/orienteringer/politiske verksteder  
 
 
23. august 
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 Smart Helse  
v/Mona Karlsen og Nils Bie Normann 
 

 Ventelister innen helse og omsorg  
v/Marit Larsen  

 
 
11. oktober 
 

 Økonomisk situasjon i helse- og omsorgsavdelingen, etablering av rehabiliteringsavdeling 
ved Sølvsuper og smart helse  
v/Arne Myrland  

 
 
15. november 
  

 Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2022-2025 for helse- og 
omsorgsavdelingen  
v/Arne Myrland 

 
 Plan for helse- og omsorgsbygg i Bodø kommune  

v/Nils Normann  
 

 Ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten 
v/Carina Ottesen 

 
 Kommunedelplan for Hernes – høring og offentlig ettersyn  

v/Kristoffer L. Seivåg 
 
 
Eldrerådets leder orienterte i hvert møte om henvendelser til eldrerådet og aktuelle saker for rådet. 
 
 
 
4.  Arrangementer/temamøter 
 
 
Markering av FNs internasjonale eldredag 1. oktober på Tusenhjemmet 
 
Eldrerådet arrangerte sammen med Tusenhjemmet kultur- og kunnskapssenter og ordføreren en 
markering av FNs internasjonale dag for eldre 1. oktober.  
 
På programmet sto blant annet opptreden av Arve Tellefsen og taler fra ordføreren, 
statsforvalteren og eldrerådets leder. 
 
 
 
Temamøte om avvikshåndtering innen helse og omsorg 
 
Eldrerådet, rådet for personer med funksjonsnedsettelse og rådet for rus og psykisk helse 
arrangerte 25. november et temamøte på Tusenhjemmet om avvikshåndtering i helse- og 
omsorgstjenester.  
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Representanter for helse- og omsorgsavdelingen i kommunen og statsforvalteren deltok og 
orienterte om hvordan avvik håndteres. 
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