Møteinnkalling

Utvalg:

Eldrerådet

Møtested:

Vollen sykehjem, lokaler i kjelleretasjen

Dato:

7.3.2011
Kl.10:00

Tidspunkt:

Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Eldrerådet, Liv Lundeker telefon
75 55 51 75, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no så tidlig at vararepresentant kan innkalles med
rimelig varsel.
Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling.

Dagsorden
 Godkjenning av innkalling med saksliste, og protokoll fra 24.1.2011
 Orientering / omvisning på Vollsletta og Vollen sykehjem
 Orientering fra HS administrasjonen om følgende tema:
o Orientering om “egenbetaling transport” ved Lillian Fritzon
o Aktivitet i sykehjem, konsekvenser av inndragning av stillinger?
o Nedlegging av kantinedriften i sykehjemmene, hva er alternativene?

Side 1

Saksliste
Saksnr

Innhold

PS 11/2

Referatsaker

RS 11/2

Nordland fylkes eldreråd - protokoll 10.02.2011

Bodø, 1. mars 2011
Einar Brodersen
nestleder
Vibeke Nikolaisen
sekretær

Side 2

PS 11/2 Referatsaker

Side 3

Møteprotokoll
for
Eldrerådet
Møtested:

Nordland II

Møtedato:

10.02.2011

Tidspunkt:

10:00

Tilstede
Ernst Eidem, leder
Turid Gaarder, nestleder
Karsten Kristoffersen
Anne Britt Sletteng, FrP
Martin Skjefstad, DnA
Emmy Isaksen, sekretær
Varamedlem
Oddvar Ulvang, vara for Anna Steinfjell
Forfall
Anna Steinfjell
Hans Bordevich
Ingrid Aspevik Havnø, vara for Hans Bordevich
Åpning
Leder Ernst Eidem ønsket velkommen og ledet møtet.
Godkjenning av

innkalling godkjent
saksliste godkjent
møteprotokoll fra 24.11.2010 godkjent
referat fra møtet med fylkesordfører, gruppeledere og eldrerådet
01.12.2010 godkjent

Side 4

Merknader
• Nordland fylkes eldreråd gjorde høsten 2010 en ny henvendelse til kommunene og
de kommunale eldrerådene om å ta initiativet til å få etablert en ordning med "Lese-/
lyttevenn i barneskolen" etter mønster av ordningen som er etablert i en del
barneskoler i Bodø og i Vest-Agder fylke. Fylkeseldrerådet har mottatt få
tilbakemeldinger på denne henvendelsen.
• Nordland fylkes eldreråd har gjennomført en spørreundersøkelse i kommunene og de
kommunale eldrerådene når det gjelder oppretting av brukerråd ved lokale sykehjem
og institusjoner. 12 kommunale eldreråd har svart; 7 av disse har etablert brukerråd,
mens 5 eldreråd vil ta opp saken.
• Nordland fylkes eldreråd har hatt en gjennomgang av "Eldrepolitisk program 20102013", avsnittet HELSE OG OMSORG. Store saker innenfor dette området - bl.a.
utvalgte temaer til "Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015), forslag til ny lov
om kommunale helse- og omsorgstjenester og forslag til ny folkehelselov, er for
tiden ute til høring. Disse sakene vil berøre dette avsnittet i eldrepolitisk program og
fylkeseldrerådet anbefaler at behandlingen av disse sakene må sees i sammenheng
med handlingsprogrammet.
• Nordland fylkes eldreråd har diskutert tid for å avvikle tema- og
informasjonskonferansen i forhold til at det skal velges nye eldreråd etter valget i
høst. Fylkeseldrerådet har ennå ikke kommet til noen konklusjon om denne saken.

Følgende saker ble behandlet:
Saksnr. F.t.sak
001/11 004/11
002/11

006/11

003/11

007/11

004/11

009/11

005/11

010/11

006/11

011/11

007/11

014/11

008/11 020/11
009/11

027/11

Journalpost Sakstittel
11/4503
Forvaltningsrevisjonen - oppfølging av fagopplæringen
Oppstart av arbeid med Regional Transportplan for
11/4503
Nordland fylke
Nye retningslinjer for innløsing av boliger i framtidige
11/4503
veglinjer
Levekårsundersøkelse for hybelboere i videregående
11/4503
skoler i Nordland
Evaluering av entreprenørskapssatsingen i utdanning og
11/4503
opplæring i Nordland
Tilstandsrapport for videregående skoler i Nordland 11/4503
skoleåret 2009 - 2010
11/4503
NOU 2010:10 Tilpassing til et klima i endring
Høring - forskrift om forsøk med elektronisk
11/4503
stemmegiving under forhåndsstemmegivingen ved
kommune- og fylkestingsvalget 2011
11/4503
Organisering Ungdommens fylkestings vedtatte tiltaksplan
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001/11:
Forvaltningsrevisjonen - oppfølging av fagopplæringen
Innstilling til vedtak
1. Fylkestinget tar forvaltningsrevisjonsrapporten ” Oppfølging av fagopplæringen” til
etterretning.
2. Fylkestinget ber fylkesrådet merke seg de funn revisjonsrapporten viser.
3. Fylkestinget ber om at rapportens konklusjoner følges opp at fylkesrådet vurderer nærmere
hvilke tiltak som bør gjennomføres for å bedre de mangler som fremgår av fylkesrevisjonens
undersøkelser.
4. Fylkestinget ber fylkesrådet innen april 2011 gi tilbakemelding til kontrollkomiteen om
hvilke tiltak som er iverksatt på området ”fagopplæring”.
5. Fylkestinget ber kontrollkomiteen påse at fylkestingets vedtak i tilknytningen til
behandlingen av rapporten ”Oppfølging av fagopplæringen” følges opp og rapportere til
fylkestinget om fylkesrådets arbeid etter forvaltningsrevisjonen.
06.12.2010 Kontrollkomiteen
KKOM-038/10
Kontrollkomiteens innstilling til fylkestinget
1. Fylkestinget tar forvaltningsrevisjonsrapporten ” Oppfølging av fagopplæringen” til
etterretning.
2. Fylkestinget ber fylkesrådet merke seg de funn revisjonsrapporten viser.
3. Fylkestinget ber om at rapportens konklusjoner følges opp at fylkesrådet vurderer nærmere
hvilke tiltak som bør gjennomføres for å bedre de mangler som fremgår av fylkesrevisjonens
undersøkelser.
4. Fylkestinget ber fylkesrådet innen april 2011 gi tilbakemelding til kontrollkomiteen om
hvilke tiltak som er iverksatt på området ”fagopplæring”.
5. Fylkestinget ber kontrollkomiteen påse at fylkestingets vedtak i tilknytningen til
behandlingen av rapporten ”Oppfølging av fagopplæringen” følges opp og rapportere til
fylkestinget om fylkesrådets arbeid etter forvaltningsrevisjonen.
Vedtak
Kontrollkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.
10.02.2011 Eldrerådet
ER-001/11
Utvalgets innstilling
Nordland fylkes eldreråd tar forvaltningsrevisjonsrapporten "Oppfølging av fagopplæringen" til
etterretning og forutsetter at de mangler rapporten avdekker følges opp.
Innstilling enstemmig vedtatt
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002/11:
Oppstart av arbeid med Regional Transportplan for Nordland fylke
Fylkesrådets innstilling til vedtak
Fylkestinget vedtar at arbeid med Regional transportplan for Nordland fylke igangsettes ved at det
utarbeides et planprogram som blir lagt fram for fylkesrådet i juni 2011.
10.02.2011 Eldrerådet
ER-002/11
Utvalgets innstilling
Nordland fylkes eldreråd ser meget positivt på at det startes et arbeid med Regional transportplan
for Nordland fylke. Fylkeseldrerådet mener at både fylkeseldrerådet og de kommunale eldrerådene
har mye å bidra med i dette arbeidet, og forutsetter at eldrerådene får delta i arbeidet med så vel
planstrategier som den konkrete transportplanen for Nordland fylke.
Innstilling enstemmig vedtatt

003/11:
Nye retningslinjer for innløsing av boliger i framtidige veglinjer
Fylkesrådets innstilling til vedtak
1. Fylkestinget viser til gjeldende retningslinjer for innløsning av boliger i framtidige veglinjer
som Stortinget vedtok for riksvegnettet ved behandling av statsbudsjettet for 2010.
2. Fylkestinget vedtar at tilsvarende retningslinjer skal gjelde for innløsning av boliger i framtidige
veglinjer på fylkesvegnettet.
3. De nye retningslinjene innføres fra 1.mars 2011 og vil gi boligeier rett til innløsning dersom
følgende kriterier er oppfylt:
- Det foreligger vedtatt reguleringsplan
- Boligen må rives
- Boligen blir brukt av eieren som helårsbolig
- Boligen ble kjøpt før reguleringsplanen ble vedtatt
4. Retningslinjene kommer kun til anvendelse dersom reguleringsplan er utarbeidet og vedtatt i
den hensikt å realisere fylkeskommunens framtidige investeringer og utbygginger av det
fylkeskommunale vegnettet.
5. Avsetting av midler til innløsning av boliger i framtidige veglinjer innarbeides i arbeidet med
økonomiplanen og handlingsprogram.
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10.02.2011 Eldrerådet
ER-003/11
Utvalgets innstilling
Nordland fylkes eldreråd er enig i at de nye retningslinjene for innløsning av boliger i framtidige
veglinjer som Stortinget har vedtatt for riksvegnettet, må gjelde tilsvarende for fylkesvegnettet.
Fylkeseldrerådet har ingen merknader til Fylkesrådets innstilling til vedtak.
Innstilling enstemmig vedtatt

004/11:
Levekårsundersøkelse for hybelboere i videregående skoler i Nordland
Fylkesrådets innstilling til vedtak
1. Fylkestinget tar rapporten om levekårsmessige forhold for hybelboere i videregående skoler
i Nordland til orientering.
2.

Fylkestinget forutsetter at funnene i rapporten følges opp gjennom å fortsette innsatsen for
tettere oppfølging av særlig hybelboende elever. Elever på yrkesfag, spesielt de som bor på
hybel, må gis økt oppmerksomhet i det forebyggende helsearbeidet.

10.02.2011 Eldrerådet
ER-004/11
Utvalgets innstilling
Nordland fylkes eldreråd har gjennomgått rapporten om levekårsmessige forhold for hybelboere i
videregående skoler i Nordland og registrert en del levekårsmessige forskjeller som eksisterer;
spesielt at elever ved yrkesfaglig utdanningsprogram kommer dårligere ut enn andre elever når det
gjelder aktiviteter, livsstil og selvvurdert psykisk helse.
Fylkeseldrerådet forutsetter at funnene i rapporten følges opp gjennom fortsatt innsats for å følge
opp elever ved videregående utdanning, og støtter fylkesrådets innstilling til vedtak.
Innstilling enstemmig vedtatt
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005/11:
Evaluering av entreprenørskapssatsingen i utdanning og opplæring i Nordland
Fylkesrådets innstilling til vedtak
1. Fylkestinget tar evalueringsrapporten ”Et solid løft – en evaluering av
satsningen på entreprenørskap i skolen i Nordland” til orientering.
2. Fylkestinget er positiv til en fortsatt satsing på entreprenørskap i utdanning
og opplæring, og mener evalueringen gir et godt grunnlag for det videre
arbeid.
3. Fylkestinget ber om at det foretas en rullering av nåværende strategiplan
basert på den evaluering som er gjennomført.
10.02.2011 Eldrerådet
ER-005/11
Utvalgets innstilling
Nordland fylkes eldreråd vil gjerne gi ros til Nordland fylkeskommune for sin
entreprenørskapssatsing. Evalueringsrapporten "Et solid løft - en evaluering av satsingen på
entreprenørskap i skolen i Nordland" viser at Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap
har gitt stor og positiv effekt, og at antallet elever og lærere som har vært involvert i ulike
entreprenørstiltak, gir fylket en topplassering på landsbasis.
Fylkeseldrerådet slutter seg til anbefalingen fra fylkesrådet om fortsatt satsing på entreprenørskap i
utdanning og opplæring i Nordland fylke.
Innstilling enstemmig vedtatt

006/11:
Tilstandsrapport for videregående skoler i Nordland - skoleåret 2009 - 2010
Fylkesrådets innstilling til vedtak
1. Fylkestinget tar tilstandsrapporten for videregående opplæring 2010 til orientering.
2. Fylkestinget er fornøyd med at resultatene fra skoleporten viser en positiv utvikling, men det
er likevel grunn til å fortsette innsatsen for bedre gjennomføring og læringsresultat gjennom
prosjekt ”En bedre skole for elevene våre”.
3. Fylkestinget viser til at man er godt i gang med å få på plass et helhetlig kvalitetssystem for
utdanningssektoren og forutsetter at fylkesrådet følger opp dette arbeidet nøye.
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10.02.2011 Eldrerådet
ER-006/11
Utvalgets innstilling
Nordland fylkes eldreråd tar tilstandsrapporten for videregående opplæring til orientering.
Fylkeseldrerådet har med tilfredshet registrert den framgangen som kan registreres for
rapporteringen om læringsresultat, frafall, gjennomføring og læringsmiljø, og som indikerer at
utviklingsmålene for videregående opplæring i Nordland vil bli nådd som forutsatt innen 2012.
Fylkeseldrerådet forutsetter imidlertid at de svakheter som er avdekket når det gjelder
saksbehandlingen innenfor spesialundervisning i videregående skoler og for opplæring av barn og
unge i barnevernsinstitusjoner, blir fulgt ekstra nøye opp i tiden framover mot neste
tilstandsrapport.
Innstilling enstemmig vedtatt

007/11:
NOU 2010:10 Tilpassing til et klima i endring
Fylkesrådets innstilling til vedtak
Nordland fylkeskommune vedtar følgende høringsuttalelse til NOU 2010:10 ”Tilpassing til eit
klima i endring – Samfunnet si sårbarheit og behov for tilpassing til konsekvensar av
klimaendringane”:
1. Fylkestinget ser at høringsdokumentet er omfattende og at det identifiserer viktige
utfordringer for samfunnet i det 21. århundre. Fylkestinget ser utfordringene knyttet til
samfunnets sårbarhet og tilpassning til konsekvensene av klimaendringer, og er positiv til at
et høringsforslag til offentlig utredning på området nå foreligger. På tross av fagområdets
kompleksitet oppfatter fylkestinget utredningen som konkret og godt egnet til å gi råd om
hvordan myndigheter og andre best skal gå fram for å forebygge negative virkninger av
klimaendringene på mennesker, samfunn og miljø. Fylkestinget vil anmode nasjonale
myndigheter om at det utarbeides en Stortingsmelding om klimatilpassning. Det er viktig at
klimatilpassning på linje med tiltak mot klimaendringer integreres på alle samfunnsområder
og det anmodes derfor om at det utformes nasjonal politikk på området.
2. Fylkestinget i Nordland har vedtatt en visjon for Miljøfylket Nordland som gjelder for
fylkets klimapolitikk:
”Nordland skal bli et av de fremste miljøfylkene i Europa ut fra prinsippet om en
bærekraftig utvikling.”
Visjonen ble vedtatt i forbindelse med oppstart av arbeidet med Regional plan –
Klimautfordringene i Nordland i oktober 2008. I planprosessen ble det utarbeidet egne
analyser og fremskrivninger for de kommende klimaendringenes følger for
Nordlandssamfunnet.
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3. Fylkestinget vil understreke at reduksjon av klimagassutslipp er det viktigste arbeidet for å
motvirke negative konsekvenser av klimaendringene. Uansett hvor godt man lykkes med å
redusere utslipp av klimagasser vil imidlertid temperaturen på jorda stige gjennom det 21.
århundre. Vi må derfor forberedes for en kamp på flere fronter hvor også tilpassning til
klimaendringenes konsekvenser står sentralt. Det er nødvendig å integrere
utslippsreduserende tiltak med tiltak som reduserer sårbarheten for klimaendringer.
4. Fylkestinget er enig med utvalget, når det konkluderer med at det ikke er nødvendig å
etablere nye myndighetesstrukturer. Hensynet til klimatilpassning må snarere inkluderes hos
de eksisterende instanser hvor samfunnsplanleggingen skjer. Hoveddelen av
samfunnsutvikling, planlegging og arealforvaltning skjer i kommunene. Kommunene har
kunnskap om lokale forhold som påvirker sårbarheten for klimaendringer. Mange
kommuner uttrykker et ønske om handling, men mangler imidlertid kompetanse og
kapasitet. Disse manglene er barrierer for et godt klimatilpassningsarbeid på lokalt nivå.
Fylkestinget støtter utvalgets anbefaling om at kommunene settes i stand til å styrke
plankapasitet og plankompetanse, for en best mulig integrering av klimatilpassning i
arealplanleggingen. Det er viktig at klimatilpassning tillegges vekt i andregenerasjons
kommunale klima- og energiplaner.
5. Fylkestinget understreker viktigheten av en tydelig ansvarsfordeling og koordinering
mellom de ulike samfunnssektorer og forvaltningsnivå som skal jobbe med
klimatilpassning. Kommunene sitter med mye ansvar, men er avhengig av en bedret statlig
oppfølging for at tilpassningsarbeidet skal skje på en tilfredstillende måte.
6. Fylkestinget er opptatt av at hensynet til klimatilpassning må integreres i det eksisterende
plansystemet. En bærekraftig og langsiktig planlegging og arealbruk i dag er det mest
sentrale virkemiddel man har for å sikre framtidas behov for en velfungerende infrastruktur,
trygge bygninger og en god samfunnssikkerhet. Fylkestinget støtter derfor utvalgets
anbefaling om at hensynet til klimatilpassning innarbeides i en ny forskrift til plan- og
bygningsloven. På denne måten kan tilpassninger til et endret klima ivaretas i blant annet
konsesjonssøknader, konsekvensutredninger, kommunal og regional planlegging. En god
integrering i det eksisterende plansystemet sikrer en langsiktig arealplanlegging, som
gjennom de tilpassninger som gjøres i dag hensynstar fremtidens behov.
7. I nordområdene er naturmiljøet særlig sårbart for klimaendringene. Tilpassningstiltak for å
ivareta naturmangfoldet består i stor grad av å forvalte areal og naturressurser på en måte
som minimerer den totale belastningen på naturen og økosystemene. Fylkestinget mener at
økt fokus på forvaltning av velfungerende økosystemer i arealforvaltningen, vil være viktig
for å beholde naturens robusthet mot klimaendringene.
8. Fylkeskommunen har som regional planmyndighet et overordnet ansvar for regional
planlegging. Dette innebærer forpliktelser overfor kommunene om veiledning i deres
planleggingsarbeid. Fylkestinget ser at det ved integrering av klimatilpassning i planverket
ligger et stort ansvar på fylkeskommunen både med tanke på rettledning og hjelp, men også
i forhold til videreformidling av kunnskap og kompetanse. Fylkestinget mener at
problematikken knyttet til tilpassninger bør inngå i kommunale og regionale planstrategier.
På bakgrunn av dette ser Fylkestinget at det nødvendig å vektlegge klimatilpassning i
forbindelse med rullering av arealpolitiske retningslinjer. Fylkeskommunen har ansvaret for
organisering av planforum. Fylkeskommunen bør bruke planforum som arena for
integrering av hensynet til klimatilpassning og som rettledning og motivasjon for
kommunene.
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10.02.2011 Eldrerådet
ER-007/11
Utvalgets innstilling
Nordland fylkes eldreråd tar hovedkonklusjoner og tilrådinger i "NOU 2010:10 Tilpassing til et
kima i endring" til orientering.
Fylkeseldrerådet registrerer at utredningen spenner over et stort og omfattende område. Det er
viktig å se at utfordringene knyttet til samfunnets sårbarhet og tilpassing til konsekvensene av
klimaendringene har sammenheng, men det er også viktig at klimatilpassingene blir integrert i den
plan- og myndighetsstruktur vi har i dag. Det er dessuten viktig at samfunnet er villig til å
omprioriterer sine ressurser slik at klimaplaner kan gjennomføres.
Nordland fylkes eldreråd forutsetter å bli delaktig i dette viktige planarbeidet på vegne av den
gruppen eldrerådet representerer.
Innstilling enstemmig vedtatt

008/11:
Høring - forskrift om forsøk med elektronisk stemmegiving under
forhåndsstemmegivingen ved kommune- og fylkestingsvalget 2011
Fylkesordførerens innstilling til vedtak
1. Nordland fylkesting sier seg fornøyd med at Kommunal- og regionaldepartementet legger
stor vekt på sikkerheten ved gjennomføring av forsøket med elektronisk
forhåndsstemmegivning over internett. Fylkestinget forutsetter at Kommunal- og
regionaldepartementet utarbeider prosedyrer som sikrer varsling av alle som har benyttet seg
av forsøksordningen, dersom det underveis oppstår mistanke om at sikkerheten på noen
måte er blitt kompromittert.
2. Nordland fylkesting ber departementet ta hensyn til at erfaring med og ferdighet i bruk av
dataverktøy er varierende. Det er derfor viktig at brukervennlighet blir høyt prioritert ved
utarbeidelse av dataløsning for elektronisk stemmegivning over internett. Spesielt må
dataløsningen tilpasses velgere med ulike former for funksjonsnedsettelse.
3. Nordland fylkesting har ingen innvending til forslaget om å avslutte den elektroniske
forhåndsstemmegivningen klokka 21 fredag før valgdagen.
4. Fylkestinget har ingen spesielle merknader når det gjelder elektronisk avkryssing i
manntallet på valgtinget og forsøk med ny utforming av stemmeseddelen.

9

Side 12

10.02.2011 Eldrerådet
ER-008/11
Utvalgets innstilling
Nordland fylkes eldreråd har ingen merknader til de nye forskriftene knyttet til en forsøksordningen
med elektronisk stemmegivning ved kommune- og fylkestingsvalget 2011. Med de forutsetninger
som ligger til grunn i fylkesordførerens innstilling til vedtak, slutter fylkeseldrerådet seg til
innstillingen.
Innstilling enstemmig vedtatt

009/11:
Organisering Ungdommens fylkestings vedtatte tiltaksplan
Fylkesordførers innstilling til vedtak
1. Fylkestinget tar framlagte tiltaksplan vedtatt av Ungdommens fylkesting til orientering.
2. Fylkstinget ber om å bli orientert om de rutiner som utarbeides, med det mål å etablere
rutinebeskrivelser og samarbeidsstrukturer som siker UFT reell innflytelse og medbestemmelse i
politiske saker.

10.02.2011 Eldrerådet
ER-009/11
Utvalgets innstilling
Nordland fylkes eldreråd registrerer det gode samspillet som er mellom Ungdommens fylkesting og
Nordland fylkeskommunes styrende organer. Dette synes fylkeseldrerådet er gledelig. Ut over dette
slutter fylkeseldrerådet seg til fylkesordførerens innstillingen til vedtak.
Innstilling enstemmig vedtatt

REFERATSAKER
01/11 Evaluering av pasientreiser 2004-2009. Dette var ref. sak 102/10 som ble utsatt.
Uttalelse fra Pensjonistforbundet Nordland datert 02.02.2011.
Dette var ref. sak 102/10 som ble utsatt på møtet 24.11.2010. Saken gjelder evaluering av
pasientreiser etter anbudsutsettelsen fra 2004 og fram til 2009. Helse Nord RHF
gjennomførte evalueringen på vegne av øvrige i berørte parter på oppdrag av HOD. I
fylkestinget i desember stiller representantene Skjefstad (DnA) og Sletteng (Frp) spørsmål
om hvordan fylkeskommunen kan bidra til å målsettingene fra rapporten blir gjennomført.
Spørsmålet besvares av fylkesråd Valle. I ettertid viser det seg imidlertid at Nordland
fylkeskommune ikke har svart Helse Nord RHF på evalueringsrapporten.
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Nordland fylkes eldreråd har flere ganger tatt opp problemene knyttet til syketransportene i
Nordland etter at Helse Nord RHF anbudsutsatte syketransportene fra 2004. På
fylkeseldrerådets møte 10.2.2009 møtte samferdselsplansjef Per Munkerud og orienterte om
det arbeidet fylkeskommunen gjorde for å finne en løsning på denne saken. Ut fra
orienteringen fra Munkerud bestemte fylkeseldrerådet seg for å avvente utviklingen for å se
resultatet av fylkeskommunens arbeid.
Etter å ha mottatt evalueringsrapporten som Helse Nord RHF har sendt til Helse- og
omsorgsdepartementet, konstaterer fylkeseldrerådet at Nordland fylkeskommune ikke har
besvart henvendelsen fra Helse Nord RHF om å evaluere syketransportordningen. Dette
finner Nordland fylkes eldreråd sterkt beklagelig; spesielt ut fra all negativ
mediaoppmerksomhet den nye syketransportordningen har fått i Nordland.
Fylkeseldrerådet vil på det sterkeste anmode om at Nordland fylkeskommune gir sin
evalueringsuttalelse overfor Helse- og omsorgsdepartementet dersom dette på noen måte er
mulig i forhold til den videre saksbehandlingen av saken.
02/11 Øksnes eldreråd, protokoll 09.11.2010
Protokollen tas til orientering.
03/11 Hadsel eldreråd, protokoll 30.11.2010
Protokollen tas til orientering.
04/11 Flakstad kommune, kopi av brev 21.12.2010 til Samferdsel ang. TT-ordningen
Flakstad kommune foreslår at dersom TT-kortbruker ikke benytter sitt kort/ sin kvote i løpet
av for eksempel ett år, bør ordningen falle bort.
Nordland fylkes eldreråd har tidligere støttet forslag om at tildeling av TT-kort bør skje
fortløpende i kommunene. Fylkeseldrerådet ser på forslaget fra Flakstad som et innspill i
samme forbindelse og tar derfor forslaget til orientering.
05/11 Narvik eldreråd, protokoll 08.11.2010 og 13.12.2010
Protokollene tas til orientering.
06/11 Narvik eldreråd, brev 20.12.2010 om saker fra fylkeseldrerådet
Fylkeseldrerådet tar brevet fra Narvik eldreråd til orientering.
07/11 Helse- og omsorgsdep., kopi av brev 21.12.2010 til fylkesordføreren ang. Sosiale ulikheter i
helse
Brevet er svar på Nordland fylkeskommunes henvendelse i forbindelse med fylkestingets
behandling av Folkehelserapporten 2010. Helse og omsorgsdepartementet redegjør for
hvilken strategi regjeringen legger til grunn på dette området.
Kopien av brevet til Nordland fylkeskommune tas til orientering.
08/11 Høring – innspill på utvalgte temaer til Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011-2015
Brev fra Nordland fylkes eldreråd v/leder og sekretær til Helse- og omsorgsdepartementet
med innspill fra fylkeseldrerådet på en del utvalgte temaer til "Nasjonal helse- og
omsorgsplan 2011-2015
Brevet tas til orientering. Gjenpart av brevet sendes elektronisk til de kommunale
eldrerådene i fylket til orientering.
09/11 Brev av 16.12.2010 til fylkesrådsleder Odd Eriksen ang. saksbehandling i Nordland
fylkeskommune og svar 03.01.2011.
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Nordland fylkes eldrerådet beklaget overfor fylkesrådet at en rekke saker til fylkestinget
behandles så sent i fylkesrådet at fylkeseldrerådet ikke får anledning til å behandle dem før
sakene går til fylkestinget. Fylkesrådsleder Eriksen svarer at dette i all hovedsak gjelder
høringssaker med kort svarfrist som fylkestinget har gitt klart uttrykk for å kunne akseptere
at disse høringene kommer etter fristen.
Svaret fra fylkesrådsleder Odd Eriksen tas til orientering.
10/11 Innspill til regional planstrategi for Nordland – kunnskapsgrunnlaget. Høringsbrevet var
sendt på e-post 07.12.2010 med svarfrist 05.01.2011.
Brev fra Nordland fylkes eldreråd v/ leder og sekretær til Nordland fylkeskommune v/ Plan
og regional utvikling med en del innspill til regional planstrategi for Nordland kunnskapsgrunnlaget.
Brevet tas til orientering. Gjenpart av brevet sendes elektronisk til de kommunale
eldrerådene i fylket til orientering.
11/11 Herøy eldreråd, årsmelding 2010
Årsmeldingen tas til orientering
12/11 Alstahaug eldreråd, årsmelding 2010
Årsmeldingen tas til orientering
13/11 ASVL, kopi av brev 24.01.2011 til landets ordførere ang. nedskjæringer i
arbeidsmarkedstiltak som rammer yrkeshemmede.
Varslede nedskjæringer i arbeidsmarkedstiltak kommer som en følge av at arbeidsledigheten
i Norge har gått ned og at det ut fra dette burde være mindre behov for arbeidsmarkedstiltak.
Nedskjæringen får imidlertid en åpenbar utilsiktet virkning ved at den i stor grad berører
skjermede arbeidsplasser i kommunene som utelukkende har til hensikt å gi arbeid til en del
yrkeshemmede som ikke har mulighet til å komme inn i faste arbeidsplasser. Ordningen
dekker dessuten et åpenbart samfunnsnyttig behov som ikke dekkes gjennom andre
bedrifter.
Nordland fylkes eldreråd protesterer på det sterkeste på de nedskjæringer som er varslet i
arbeidsmarkedstiltak, og som vil komme til å ramme en rekke yrkeshemmede med liten eller
ingen mulighet til å komme inn på ordinære arbeidsplasser. Fylkeseldrerådet regner med at
dette må skyldes en feil - og ikke kan være tilsiktet fra Regjeringens side - og forutsetter at
feilen blir rettet opp.
14/11 Øksnes eldreråd, protokoll 19.01.2011
Protokollen tas til orientering.
15/11 Helsedirektoratet brev av 7.2.2011, vedlagt rundskriv IS-1/2011 med nasjonale mål og
prioriterte områder for 2011 innenfor helse- og omsorgsarbeidet,
Rundskrivet fra Helsedirektoratet tas til orientering

Ernst Eidem
leder

Emmy Isaksen
sekretær
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