Møteprotokoll
Utvalg:

Eldrerådet

Møtested:

Rådhuset

Dato:

08.04.2013

Tidspunkt:

Kl. 13.00- 14.30

Til stede:
Navn
Odd Paulsen
Kirsti Jørgensen
Nils Bøe
Inger Johanne Jentoft
Ellen Kjellmo
Per Hetty
Audun Martin Spjell

Funksjon
Medlem
Varamedlem
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem

Medl. Varamedl. for
FRP
SV
Ali Horori

Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Vibeke Nikolaisen

Stilling
Sekretær

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 04.03.2013 ble godkjent.

Omdelt:
 Ny versjon av saksliste fra leder delt ut i møte.
 Brev fra Eldrerådet oversendes ordfører og rådmann ang. reduserte bevilgninger og nytt
driftsstyre i Tusenhjemmet.

Orientering:
Turid Høyersten Holm fra brukerrådet ved Nordlandssykehuset orienterte om eldre-ideologi.

Annet:
 Orientering fra samarbeidsseminaret i Harstad ve Per Hetty. Eldrerådet ønsker å fortsette
dette samarbeidet innenfor landsdelen.
 Til brukerutvalg «Helhetlig pasientforløp» velges representant Per Hetty fra Bodø eldreråd.
Brev om valg sendes prosjektleder Mona Karlsen.
 Eldrerådet skal ha ekstra arbeidsmøte 2. mai kl. 12.30 på rådhuset.

Saksliste
Saksnr

Innhold

PS 13/6

Endring av samarbeid mellom kommunene i Salten og Nordlandssykehuste HF fra
RESO til OSO

PS 13/7

Referatsaker

RS 13/5

Prosjektplan "boligsosial utviklingsarena i Bodø"

RS 13/6

Boligpolitisk arbeidsplan 20113

RS 13/7

Reguleringsplan - varsel om oppstart

Bodø, 10. april 2013
Nils Bøe
Leder Eldrerådet
Vibeke Nikolaisen
sekretær

PS 13/6 Endring av samarbeid mellom kommunene i Salten og
Nordlandssykehuste HF fra RESO til OSO
Forslag til innstilling
Bodø bystyre slutter seg til etablering av ett overordnet samarbeidsorgan –OSO - for å ivareta
samarbeid mellom kommunene og Nordlandssykehustet HF.
Fremlagt forslag til mandat tilsluttes.

Eldrerådets behandling i møte den 08.04.2013:

Forslag
Forslag fra eldrerådet.
Bodø eldreråd ser fordeler med et forenklet opplegg som gjelder for hele sykehusområdet.
Brukermedvirkning, innflytelse og direkte informasjon faller ut og er ikke i samsvar med reformens
formål. Helse Nord og Nordlandssykehuset kom dårlig ut i den siste landsomfattende undersøkelse
om brukernes tilfredshet med sykehustjenestene når det gjelder brukernes status i forhold til
brukermedvirkning og innflytelse. Vi anmoder Bodø kommune og Nordlandssykehuset rette opp
dette misforholdet f.eks ved pålagte samarbeidsrutiner mellom OSO og eldrerådene.

Votering
Enstemmig tiltrådt

Eldrerådets uttalelse
Bodø eldreråd ser fordeler med et forenklet opplegg som gjelder for hele sykehusområdet.
Brukermedvirkning, innflytelse og direkte informasjon faller ut og er ikke i samsvar med reformens
formål. Helse Nord og Nordlandssykehuset kom dårlig ut i den siste landsomfattende undersøkelse
om brukernes tilfredshet med sykehustjenestene når det gjelder brukernes status i forhold til
brukermedvirkning og innflytelse. Vi anmoder Bodø kommune og Nordlandssykehuset rette opp
dette misforholdet f.eks ved pålagte samarbeidsrutiner mellom OSO og eldrerådene.

PS 13/7 Referatsaker
Eldrerådets behandling i møte den 08.04.2013:
RS 13/5 Prosjektplan "boligsosial utviklingsarena i Bodø"
Prosjektplan «boligsosial utviklingsarena i Bodø» er en plan som handler om fordeling av sosiale
goder. Eldrerådet mener det er svært viktig at krisesenteret i Salten tas med som samarbeidspartner i
prosjektplan «boligsosial utviklingsarena i Bodø»
RS 13/6 Boligpolitisk arbeidsplan 2013
Planen vil bli oppfulgt i eldrerådet og anmoder om presentasjon og diskusjon i rådet.
RS 13/7 Reguleringsplan - varsel om oppstart
Tas til orientering

