Møteprotokoll
Utvalg:

Eldrerådet

Møtested:

Blåsalen Rådhuset

Dato:

13.10.2014

Tidspunkt:

12:00 – 13:55

Til stede:
Navn
Odd Paulsen
Ali Horori
Nils Bøe
Inger Johanne Jentoft
Per Hetty
Audun Martin Spjell

Funksjon
Medlem
Medlem
Leder
Medlem
Medlem
Medlem

Medl. Varamedl. for
FRP
AP

Funksjon
Medlem

Medl. Merknad:
Vara kunne ikke møte

Forfall:
Navn
Ellen Kjellmo

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 25.08.2014 ble godkjent uten merknader.

Orienteringer:
-

Leder Nils Bøe gav en kort orientering om FNs eldredag den 1. oktober og viste bl.a. til
innlegget fra Åse Bente Mikkelborg og Mona Krlsen, HO.avdelingen. Disposisjonen fra
innlegget er for øvrig sendt pr epost til eldrerådets medlemmer.
Når det gjelder FN dagen 24.10.2015 så vil eldrerådets representant bli nåværende leder
Nils Bøe eller eventuell ny leder.
Leder Nils Bøe gav en kort orientering om Tema- og opplæringskonferansen som ble
avholdt 10. og 11. september 2014.
Eldrerådets konto pr. 01.10.14 var på kr 68.000, men med fradrag av utestående fordringer
så blir beløpet noe mindre. Eldrerådets vedtak om å gi kr 5.000 til Tusenhjemsposten
opprettholdes derfor. Tusenhjemsposten utgis 3 ganger pr. år.
Per Hetty orienterte om prosjektet «Framtida vårres», som nå er avsluttet. Konklusjon:
Dette er en intern omorganisering av ressurser og det vil ikke bli trukket ut ressurser.
Eldrerådet tar konklusjonen til etterretning og vil følge med i «Framtida vårres» del II.
Inger Johanne Jentoft orienterte om regionskonferansen i Tromsø ang Frivillighetssentraler.
Foredraget til Svein Ludvigsen, leder i Tromsø Røde kors, vil bli sendt pr epost til
eldrerådets medlemmer.

Annet:
-

Det ble stilt spørsmål om hvorfor det ikke er satt ut benker i sentrumsgatene og leder Nils
Bøe vil ta dette spørsmålet opp med Byteknikk.
Det ble stilt spørsmål om kommunens samarbeidsavtaler med Nordlandssykehuset.
Eldrerådet ønsker en gjennomgang av disse avtalene. Leder kontakter HO.avdelingen.
Bodø Eldreråd ønsker å besøke følgende institusjoner: Hovdejordet, BoGodt – Kjerringøy,
MOAS og Tverlandet. Avtaler om besøk inngås i forbindelse med eldrerådets møter.
Årsmelding fra Pasient- og forbrukerombudet – Hva med et eldreombud?
Kommunikasjon og samarbeid – eldrerådets leder ønsker tilgang til Solsia og eller
Borgerportalen.
Det blir julelunsj i forbindelse med eldrerådets siste møte i 2014.

Saksliste:
Saksnr

Innhold

PS 14/13

Behandles i Eldrerådet - Referat fra møte i referansegruppen frivillighetsplan/melding i Bodø kommune den 24.109.14.

PS 14/14

Referatsaker

RS 14/10

Institusjonsplasser - økt kapasitet i Sølvsuper helse- og velferdssenter og
Hovdejordet sykehjem

RS 14/11

Eldreråd. Samarbeid og samhandling, samarbeidsseminar.

Bodø, 10. november 2014
Nils Bøe
leder
Kirsti Simonsen
møtesekretær

PS 14/13 Behandles i Eldrerådet - Referat fra møte i
referansegruppen - frivillighetsplan/melding i Bodø
kommune den 24.109.14.
Forslag til vedtak/uttalelse:
Forslag til vedtak og/eller uttalelse legges frem i eldrerådets møte den 13.10.14.

Eldrerådets behandling i møte den 13.10.2014:

Forslag til uttalelse:
350 lag og organisasjoner er invitert til å komme med innspill til frivillighetsplanen som er under
arbeid, jfr referat fra møte i referansegruppen frivillighetsplan/melding i Bodø kommune den
24.09.2014. Spørsmålet fra eldrerådet er om dette i det hele tatt er mulig uten en større organisering
og utgifter. Bodø Eldreråd har inntrykk av at mange organisasjoner nå forventer en sum som det
kan sloss om.
Eldrerådets forslag var at H.O. skulle ta seg av dette området og integreres der som en naturlig del
av omsorgsarbeidet. Videre forslo Eldrerådet at kommunen skulle lage en ramme for hvordan dette
arbeidet skulle gjennomføres.
Det at Samfunnskontoret skulle overta og utvide Eldrerådets forslag til å gjelde alle frivillige lag og
organisasjoner kan virke som en utsettelse og trenering av hele saken.
Bodø Eldreråd ønsker at HO.avdelingen fremdeles skal ha hovedansvaret for frivillighetsarbeid
innenfor eldreomsorg i Bodø kommune.

Votering:
Forslaget ble vedtatt enstemmig.

Eldrerådets uttalelse:
350 lag og organisasjoner er invitert til å komme med innspill til frivillighetsplanen som er under
arbeid, jfr referat fra møte i referansegruppen frivillighetsplan/melding i Bodø kommune den
24.09.2014. Spørsmålet fra eldrerådet er om dette i det hele tatt er mulig uten en større organisering
og utgifter. Bodø Eldreråd har inntrykk av at mange organisasjoner nå forventer en sum som det
kan sloss om.
Eldrerådets forslag var at H.O. skulle ta seg av dette området og integreres der som en naturlig del
av omsorgsarbeidet. Videre forslo Eldrerådet at kommunen skulle lage en ramme for hvordan dette
arbeidet skulle gjennomføres.
Det at Samfunnskontoret skulle overta og utvide Eldrerådets forslag til å gjelde alle frivillige lag og
organisasjoner kan virke som en utsettelse og trenering av hele saken.
Bodø Eldreråd ønsker at HO.avdelingen fremdeles skal ha hovedansvaret for frivillighetsarbeid
innenfor eldreomsorg i Bodø kommune.

PS 14/14 Referatsaker
Eldrerådets behandling i møte den 13.10.2014:

Referatsaker:
RS 14/10

Institusjonsplasser - økt kapasitet i Sølvsuper helse- og velferdssenter og
Hovdejordet sykehjem.

Forslag:
Innstillingen tas til orientering med følgende tilføyelse:
Bodø eldreråd er glad for at kommunen iverksetter full drift av Sølvsuper og utvikling
av Hovdejordet.

Votering:
Forslaget ble vedtatt enstemmig.

Eldrerådets uttalelse:
Innstillingen tas til orientering med følgende tilføyelse:
Bodø eldreråd er glad for at kommunen iverksetter full drift av Sølvsuper og utvikling av
Hovdejordet.
RS 14/11

Eldreråd. Samarbeid og samhandling, samarbeidsseminar.

Forslag:
Bodø eldreråd tar invitasjonen fra Narvik Eldreråd til etterretning, og vil se på programmet når det
kommer, men ser ikke at Bodø Eldreråd vil ha nytte av samarbeid med flere kommuner i Troms
fylke.
Bodø Eldreråd ønsker i stedet å invitere flere kommuner i Nordland fylke, dvs kommuner som har
tilknytning til Nordlandssykehuset, til slikt samarbeid.

Votering:
Forslaget ble vedtatt enstemmig.

Vedtak:
Bodø eldreråd tar invitasjonen fra Narvik Eldreråd til etterretning, men ser ikke at Bodø Eldreråd vil
ha nytte av samarbeid med flere kommuner i Troms fylke.
Bodø Eldreråd ønsker i stedet å invitere flere kommuner i Nordland fylke, dvs kommuner som har
tilknytning til Nordlandssykehuset, til slikt samarbeid.

