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Forord
Nordland fylkes eldreråd driver sin virksomhet i henhold til gjeldene lovverk om kommunale og
fylkeskommunale eldreråd samt reglement vedtatt av fylkesutvalget i juni 1992 og revidert i
fylkestingssak 99/2011. Fra juli 2017 ble Lov om kommunale eldreråd og fylkeskommunale
eldreråd opphevet og erstattet av ny kommunelov med § 10b som omhandler råd for eldre,
personer med funksjonsnedsettelse og ungdom. Forskriftene var ved årsskiftet 2017/2018 ikke
ferdigstilt, og reglement fra 1992 gjelder fortsatt.
Vedtektene slår fast at eldrerådet hvert år skal utarbeide melding om sin virksomhet for forrige
år.
Årsmeldingen oversendes fylkestinget og behandles som egen sak. Årsmelding for 2017 gir blant
annet informasjon om hvilke saker Nordland fylkes eldreråd har behandlet på møtene sine,
høringsuttalelser som er avgitt, skolering og erfaringsutveksling gjennom deltakelse på møter og
konferanser, og gjennom deltakelse i utvalg og arbeidsgrupper.
Før fylkeseldrerådet for 2011-2015 gikk av, vedtok de en anbefaling for saker å jobbe videre med.
Denne har Nordland fylkes eldreråd valgt å følge opp, og den er behandlet som et eget punkt i
årsmeldingen. Eldrepolitisk program er retningsgivende for fylkeseldrerådets arbeid, og
Eldrepolitisk program for perioden 2018-2022 vil bli behandlet på fylkestinget i april 2018.
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Nordland fylkes eldreråd 2015-2019
Medlemmer
Kari Sletten (leder)
Utdanningsforbundet

Personlige varamedlemmer
Mai-Helen Walsnes
Eidsfjord pensjonistforening

Karsten Kristoffersen (nestleder)
Pensjonistforbundet

Otto Benjaminsen
Henningsvær Pensjonistforening

Ingvill Klausmark
Brønnøy eldreråd

Rigmor Eidissen
Hattfjelldal eldreråd

Bjørn Helge Hansen
Alstahaug eldreråd

Einar J. Moen
Vega pensjonistforening

Andreas Moan
Fauske eldreråd

Dagfinn Pettersen
Søndre Gildeskål pensjonistforening

Valgte medlemmer fra fylkestinget
Grete Bang (AP)

Randi Myrvang Næss (KrF)

Bente Anita Solås (H)til 11.10.2017
Joakim Sennesvik (H) fra 11.10.2017

Observatør fra Sametingets eldreråd
Inga Karlsen

Marit Stemland (FrP)

Ingolf Kvandahl

Oversikt over medlemmene finnes tilgjengelig på fylkeseldrerådet hjemmesider.

Arbeidsutvalget for valgperioden 2015-2019
Leder
Kari Sletten
Nestleder
Karsten Kristoffersen
Varamedlem
Bjørn Helge Hansen
Fra administrasjonen
Tone-Lise Fische
Eldrerådet har fast rådgiver og stillingshjemmelen er 50%. Stillingen inngår i Medvirkningspolitisk
sekretariat som er en del av fylkesordførers kontor i Stabsavdelingen.
Etter at administrasjonen til fylkeseldrerådet og de to andre medvirkningsorganene, Rådet for
likestilling av funksjonshemmede og Ungdommens fylkesråd, ble slått sammen i et sekretariat
fra 1.april 2016 (FT-sak 027/2016) vil det ikke være tette skott mellom stillingene, og de tre
rådgiverne skal i større grad overlappe hverandre, slik at man blir mindre sårbar for eksempel i
forbindelse med sykdom.
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Fylkeseldrerådets budsjett/regnskap for
året 2017
Eldrerådets budsjett for 2017 var på kr 2.399.400 mot kr 2.435.000 i 2016. Av dette utgjør
tilskuddsordningen Den kulturelle spaserstokken kr 2.000.000.
Det er en utfordring å sikre handlefrihet innenfor de rammer fylkeseldrerådet er tildelt. I fjorårets
årsmelding trakk eldrerådet frem at man burde være mer bevisst på å skaffe ekstern finansiering
for å sikre aktivitet. Det er igangsatt et arbeid med å etablere et samarbeid med
eldreorganisasjoner i Murmansk, og det planlegges studietur dit. I den forbindelse vil det bli søkt
om finansiering gjennom Barentssekretariatet. Fylkeseldrerådet mener det bør være selvsagt at
medvirkningsorganene får de samme økonomiske ressurser som de andre
medvirkningsorganene har.

Overgang til digitale løsninger
Etter at fylkestinget ble «papirfritt» i 2013 har det vært forventninger til at fylkeseldrerådet skulle
gjøre det samme. I januar fikk alle de faste medlemmene iPader for at møtepapirene skal kunne
leses elektronisk og for å gå vekk fra utsending av sakspapirer i «papirform». For varamedlemmer
er det en ekstra iPad til utlån.
Sakene til fylkeseldrerådet publiseres på internett via en tjeneste kalt ACOS møteportal, der
medlemmene kan logge inn der med ulike id-løsninger og finne tilgjengelige sakspapirer. Det har
vært brukt tid med å komme i gang med bruken av dette, for eksempel på opplæring. Det har
vært en utfordring at innlogging på fylkeshusets gjestenettverk er tungvint, men Nordland
fylkeskommune er ved slutten av året i ferd med å endre dette, slik at gjesteinnlogging blir enklere.
Når sakspapirer ikke lenger skrives ut er man prisgitt at de digitale løsningene virker for å kunne
behandle saker og gjennomføre møter.
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Fylkeseldrerådets møtevirksomhet 2017
Nordland fylkes eldreråd har avholdt fem møter. Det er behandlet 83 saker fordelt på 36
fylkestingssaker og 47 egne saker.
Møtene ble avholdt:
1. februar
23. mars
29. mai
28. september
22. november
Saksliste, saker og protokoller er tilgjengelig på hjemmesiden til fylkeskommunen.
Arbeidsutvalget har hatt fire møter og behandlet 19 saker. Det har som hovedregel vært
arbeidsutvalgsmøte i forkant av møter i fylkeseldrerådet, for å forberede saker til møtene. En del
høringer og fylkestingsaker har vært behandlet på disse møtene da ikke alle fylkestingssaker
ligger tilgjengelig på nett tre uker før fylkestinget slik de skal, og man av den grunn ikke har rukket
behandling på de ordinære møtene.
Det har ikke vært avviklet AU-møter høsten 2017 da medlemmene har vært forhindret fra å møte.

Møte med fylkesordfører og gruppeledere
i fylkestinget
Det gjennomføres møter med fylkesordfører og gruppeledere foran hvert fylkesting, hvor det gis
anledning til å komme med merknader til fylkestingssaker. I tillegg skal det holdes et halvårig
møte mellom de samme aktørene hvor spørsmål av mer generell karakter diskuteres. Sistnevnte
møte ble holdt 10. januar.
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Evaluerings- og tilrådningspunkter fra
fylkesrådet som gikk av i 2015 – status
1. Økt kontakt med kommunale eldreråd for eksempel gjennom å gjeninnføre ordningen med
regionale møter.
Kommentar: Det er vedtatt å holde Tema- og opplæringskonferanse for de kommunale
eldrerådene i 2018. Se også punkt 3.
2. Etablere formelt samarbeid mellom Nordland, Troms og Finnmark
Kommentar: Det har ikke lyktes å få i stand et møte mellom eldrerådene i de tre fylkene i 2017.
Alle de tre fylkeseldrerådene har fattet positivt vedtak om dette og det har vært gjort et forsøk fra
Nordland eldreråd på å få i stand ett slikt møte.
3. Fordele ansvar for å ta kontakt til kommunale eldreråd på medlemmene i fylkeseldrerådet.
Kommentar: Alle kommunene i Nordland er fordelt mellom medlemmene. Fylkeseldrerådet har
besøkt tolv kommuner i 2017. Kommunene som ble besøkt er Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord,
Meløy, Vega, Brønnøy, Vefsn, Rana, Bindal, Vevelstad, Rødøy.
4. Studietur, helst årlig - minimum en gang i løpet av perioden.
Kommentar: Det er i igangsatt et arbeid med studietur i 2018.
5. Økt kontakt til både politisk og administrative nivå i fylkeskommunen, ut over de møtepunktene
som per i dag er etablert.
Kommentar: Omorganiseringen, som førte til at fylkeseldrerådet ble flyttet til Fylkesordførers
kontor, har gjort at administrasjonen har tettere kontakt med fylkesordfører og politikere. Det ble
også gjennomført ett halvårsmøte mellom medvirkningsorganene og fylkesordfører/
gruppeledere. Dette kom i tillegg til møtene med de samme foran hvert fylkesting.
6. Fylkeseldrerådet må opprettholde arbeidet med å fremme egne saker i tillegg til å avgi
kommentarer til fylkestingssaker som er relevante for fylkeseldrerådet.
Kommentar: Fylkeseldrerådet behandler mange saker som ikke er fylkestingssaker, som
henvendelser fra kommunale eldreråd og høringsuttalelser. Fylkeseldrerådet har også laget
innstilling til fordeling av tilskuddet «Den kulturelle spaserstokken» og kriterier for tildelingen.
7. Vedtekter og retningslinjer må revideres. I juni 2017 ble særloven for fylkeskommunale og
kommunale eldreråd innlemmet i en ny kommunelov §10b.
Kommentar: Forskriftene til kommuneloven er imidlertid ikke vedtatt av Stortinget, så arbeidet
med revidering av vedtekter og retningslinjer avventes.
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8. Samarbeid med sametingets eldreråd må videreføres.
Kommentar: Dette er videreført ved at en observatør fra Sametingets eldreråd møter fast på
møtene i fylkeseldrerådet. Sametingets eldreråd er invitert til å delta på studietur som planlegges
for 2018.
9. Det må skapes god forståelse for fylkeskommunalt planarbeid. Fylkeseldrerådet må vurdere
behovet for å utarbeide årlige handlingsplaner for sitt virke.
Kommentar: Arbeidet med Eldrepolitisk program 2018-2021 er godt i gang og skal behandles av
fylkestinget i april 2018. De kommunale eldrerådene har hatt to muligheter til å komme med
innspill, både før revideringsprosessen begynte og forslag til revidert program.
10. Det er viktig at fylkeskommunens rådgivende organ likebehandles, både når det gjelder
økonomiske ressurser og utadrettet virksomhet.
Kommentar: Dette har vært og tas fortsatt opp i ulike sammenhenger.
11. De rådgivende organene må alle inviteres med i arbeidsprosesser som sikrer reell påvirkning
i tidlig fase, og som ivaretar at kunnskaps- og erfaringsdeling blir innarbeidet i saker som skal til
fylkestingets behandling.
Kommentar: Fylkeseldrerådet har blitt tatt med i arbeidsprosessen til Regional plan for folkehelse
og idrettsstrategi for Nordland.
12. Fylkeseldrerådet må ha tillit til at fylkestingets representanter er lydhøre overfor de
eldrepolitiske innspill som gis.
Kommentar: Innspillene til Fylkestingssakene som fylkeseldrerådet vedtar på møtene blir lagt
ved den enkelte fylkestingssak før hvert fylkesting. Innspillet blir videre trukket frem i møtene som
komiteene har foran behandling i fylkestinget. Selv om fylkeseldrerådets innspill ikke nødvendigvis
blir tatt inn i fylkestingets vedtak, kan innspillene bli tatt til følge i senere behandling av samme
saksområde.
13. Representasjon fra fylkeseldreråd må opprettholdes i brukerutvalg i Helse Nord.
Kommentar: Dette ble tatt opp som sak på møte i fylkeseldrerådet 22.11, da det er forslag om at
pensjonistforbundet skal overta plassene som fylkeseldrerådene har hatt. Det ble fattet følgende
vedtak:
«Nordland fylkes eldreråd ønsker å beholde sin plass i Regionalt brukerutvalg Helse Nord og vil
oppfordre Helse Nord om å beholde ordningen slik.
Vedtaket og saksteksten oversendes helseforetaket og samtlige fylkeseldreråd i hele landet.»
14. Fylkeseldrerådets medlemmer må respektere den møtetid som er avtalt.
Kommentar: Det er gjort endringer i møtetidspunkt som er noe bedre tilpasset flyruter til og fra
Bodø.
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15. Det bør vurderes å gjennomføre jevnlige AU-møter.
Kommentar: Dette er gjort. I utgangspunktet har det vært holdt AU-møter foran hvert møte i
fylkeseldrerådet, men på grunn av sykdom har dette ikke blitt gjort i høst.
16. Møtene i fylkeseldrerådet – minimum to av fem årlige, bør legges til ulike regioner. Det bør
settes av tid til møter med kommunale eldreråd.
Kommentar: Å legge møter til ulike regioner er ikke prioritert i 2017 da møter med kommunale
eldreråd er gjennomført og skal sluttføres i 2018

Eldrepolitisk program
Eldrepolitisk program 2014-2017 ble vedtatt forlenget til april 2018. En arbeidsgruppe bestående
av May-Helen Walsnes (vara for Kari Sletten), Andreas Moan og Grete Bang har forberedt et
utkast til Eldrepolitisk program. De har hatt to møter i løpet av høsten og laget et utkast til
Eldrepolitisk program 2018-2021. Dette er behandlet i Fylkeseldrerådet og sendt ut på høring til
alle kommunale eldreråd i Nordland (samt pensjonistforbundet).

Den Kulturelle Spaserstokken
Det er fordelt kr 1.656.200 til kommunene i Nordland ut fra fordelingsnøkkel som baserer seg på
et fast beløp på kr 15.000 til hver kommune og kr 25 for hver innbygger over 67 år. I tillegg er det
fordelt kr 335.000 til 14 ulike tiltak i fylket.

Spaserstokk arragement i evenes kommune Fotograf: Unn Kristin Laberg
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Deltakelse i utvalg og arbeidsgrupper
Regionalt brukerutvalg for Helse Nord RHF 2016 - 2018
Medlem:
Kari Sletten, leder Nordland fylkes eldreråd
Varamedlem:
Karsten Kristoffersen, nestleder Nordland fylkes eldreråd
Brukerutvalget for Nordlandssykehuset 2016-2018
Medlem:
Mai-Helen Walsnes
Varamedlem:
Bente Anita Solås
Helsetjenester for eldre 2017 – 2020 (arbeidsgruppe i Helse Nord)
Kari Sletten, leder Nordland fylkes eldreråd

Lorem ipsum dolor
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Konferanser
Generasjonskonferansen 21.-23. april 2017
Fylkeseldrerådet arrangerer konferanse hvert år, og annet hver år arrangeres
Generasjonskonferansen, som er et samarbeid med Rådet for likestilling av funksjonshemmede
i Nordland og Ungdommens fylkesråd. I 2017 var det ti år siden første konferanse ble arrangert,
og det var den 6. Generasjonskonferansen i rekka. Konferansen hadde større oppslutning enn
på flere år med 75 deltakere. Fra fylkeseldrerådet deltok Kari Sletten, Grete Bang og Mai-Helen
Walsnes. Igjen fikk konferansen i stor grad positive tilbakemeldinger fra deltakerne. Oppslutningen
fra Rådet for likestilling av funksjonshemmede og fra de kommunale rådene for
funksjonshemmede, er ikke like stor som fra ungdomsrådene og eldrerådene. Ca. 20% av
deltakerne var fra kommunale råd for funksjonshemmede.
Tema og tittel var psykisk helse livet igjennom og målsetningen var å ha vinklinger og innlegg til
dette som omfattet hele målgruppen unge, eldre og folk med funksjonshemninger. Konferansen
ble åpnet av fylkesordvaraordfører Arve Knutsen. Kristin og Anna Holand ledet deltakerne
gjennom konferansen. De har gjennom musikk og teater jobbet med å få mer åpenhet om psykiske
problemer i Nordland. Av innledere kan nevnes tidligere statsråd og professor i psykologi, Astrid
Nøklebye Heiberg, som snakket om aktive eldre og betydningen av arbeid. Prest og forfatter Odd
Eidner snakket om fem om dagen for god psykisk helse. Arnhild Lauveng, som er
doktorgradsstipendiat i psykologi og selv har hatt diagnosen schizofreni, formidlet sine tanker om
selvopplevelse, medvirkning og håp ved langvarige psykiske lidelser. Heidi Åsheim Stordahl, som
er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri ved Nordlandssykehuset hadde innlegg om hvordan
relasjonene til våre nærmeste former oss og hvor mye god helse det er å hente i gode relasjoner.
Observatør for Sametingets eldreråd Inga Karlsen hadde innlegg om sin samiske barndom, og
hvordan det var å bli ansett som mindreverdig på grunn av etnisitet. Kari Sletten deltok i sofadialog
mellom de ulike rådene.

Lorem ipsum dolor
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Deltakelse konferanser, møter og annet
Nordlandskonferansen 11. og 12. januar
Tema: Det grønne skiftet – muligheter for Nordland?
Kari Sletten, leder Nordland fylkes eldreråd
Tone-Lise Fische, administrasjonen
Sammen om fremtidskommunen, Bodø 22. mars
Seminar i regi av Nordlandsforskning og Senter for velferdsinnovasjon ved Nord Universitetet
om utfordringer med krav om å levere gode tjenester i et samfunn i stadig endring.
Kari Sletten, leder Nordland fylkes eldreråd
Tone-Lise Fische, administrasjonen
Årsmøte Pensjonistforbundet Nordland, Bodø 2.- 3. april
Kari Sletten, leder Nordland fylkes eldreråd
Karsten Kristoffersen, nestleder Nordland fylkes eldreråd
Einar Moen, varamedlem Nordland fylkes eldreråd
Vårkonferansen 2017 for kommunale og fylkeskommunale eldreråd i Nord-Norge 20.-21.
april
Tema som ble tatt opp var samhandlingsreformen, eldre og bolig, velferdsteknologi, tillitsreformen
og frivillighet. Det ble laget tre uttalelser; om pensjonistoppgjøret, ny kommunelov og om
digitalisering i det offentlige.
Kari Sletten, leder Nordland fylkes eldreråd
Landskonferansen for fylkeskommunale råd 22.-24. mai
Dette er en konferanse som samler medlemmer av fylkeseldreråd fra hele landet og et viktig
møtested for å diskutere saker som er aktuelle for eldre. Fylkeseldrerådet har latt alle faste
medlemmer få mulighet til å delta på denne. Årets landskonferanse ble avviklet i Ålesund og tema
var blant annet Hvordan møte eldreveksten i kommunene og tilrettelegging av boliger for eldre.
Kari Sletten, leder Nordland fylkes eldreråd
Bjørn-Helge Hansen, medlem Nordland fylkes eldreråd
Dialogmøte «Leve hele livet» 31. august
Bjørn-Helge Hansen, medlem Nordland fylkes eldreråd
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Den 10. Erfaringskonferansen i Svolvær 4.-5. september i helsefremmende og
forebyggende arbeid til eldre innen helse, velferd og kultur «Ta spranget»
Hovedtema:
Forebyggende hjemmebesøk
Alder ingen hindring! Fysisk aktivitet og deltakelse som helsefremming og forebygging
Mellomrommet mellom oss - forutsetning for etisk relasjon
Sterk og stødig, treningsgrupper for seniorer
Jakten på det gylne øyeblikk
Ungdomskilden-12 viktige valg for å mestre aldring
Salutogenese-teori med praktisk verdi
Med smilet på plass
Dette ble den siste konferansen arrangert av prosjektforum. Helsedirektoratet får en formidlerrolle
i fortsettelsen på temaet.
Grete Bang, medlem Nordland fylkes eldreråd
Otto Benjaminsen, varamedlem Nordland fylkes eldreråd
Seminar; Det gode sykehjem - betydninger av innovasjon på Gardermoen 21.11
Seminaret er knyttet opp til prosjektet «Mellom praksisfelt, utdanning og forskning innenfor
eldreomsorg». Seminaret viste eksempler fra ulike innovasjoner ved sykehjem, formidlet
forskningsfunn om betydninger av ledelse for innovasjon, og diskuterte hvilke betydninger
velferdsteknologi kan ha for å skape gode sykehjem.
Grete Bang, medlem Nordland fylkes eldreråd
Brukeropplæring Nordlandssykehuset 23.11
Mai-Helen Walsnes, medlem Nordland fylkes eldreråd
Deltakelse i planarbeid
Fylkeseldrerådet har fått orientering og deltatt i arbeidsgruppe for etablering av idrettsstrategi for
Nordland og vært involvert i prosessen med Regional plan for folkehelse i Nordland.
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Høringsuttalelser og andre uttalelser
Uttalelse fra vårkonferansen. Det ble laget tre uttalelser på konferansen, uttalelse om
digitalisering, endring av kommuneloven og realinntektsnedgang for pensjonister.
Fylkeseldrerådet ved Kari Sletten deltok spesielt i utformingen av uttalelsen om digitalisering,
som er et krav om at eldre mennesker må ha mulighet til å reservere seg mot e-post og andre
dataløsninger og få tilsendt informasjon om sine velferdstjenester på papir. Dette er en sak hvor
de eldre har blitt hørt og eldre skal fortsatt ha mulighet til å få lønnsoppgaver og annet på papir.
Høringsuttalelse om hjerteinfarkt og perkutan intervensjon (PCI)
FT-sak 026/17 Høring - NOU 2016:18 Hjertespråket - forslag til lovverk, tiltak og ordninger for de
samiske språkene
FT-sak 027/17 Høring NOU 2016 : 17 På lik linje – Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter
for personer med utviklingshemming.
FT-sak 030/17 Høring - Forskningsrådets reviderte nordområdestrategi
FT-sak 035/17 Høring - NOU 2016: 25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten

Gamle unstadveien i Lofoten
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Utvalg av saker som har vært behandlet i
2016
Av de 36 fylkestingssakene som Nordland fylkes eldreråd har behandlet vil fylkeseldrerådet trekke
frem følgende saker:
Egne saker:
Sak 012/17 Internasjonalt engasjement og studietur
Sak 023/17 Invitasjon til innspill av saker til årets landskonferanse for fylkeskommunale eldreråd
Sak 024/17 Årsmelding Nordland fylkes eldreråd – ferdigstilling
Sak 025/17 Generasjonskonferansen – gjennomgang program
Sak 027/17 Orienteringssaker – orientering fra besøk i kommunene og møte med eldrerådene
Sak 026/17 NAVs endrede praksis med utbetalingsmeldinger
Sak 042/17 Statusoppdatering for saker fylkeseldrerådet har behandlet tidligere
Sak 053/17 Den kulturelle spaserstokken - fordeling
Sak 057/17 Regler og praksis for fornyelse av førerkort etter fylte 75 år
Sak 072/17 Reisefølge til spesialist/lege/sykehus for eldre og syke
Sak 073/17 Utkast til revidert Eldrepolitisk program 2018-2021
Sak 076/17 Formidling av hjelpemidler for mennesker med funksjonshemminger
Sak 081/17 Representasjon i Regionalt brukerutvalg Helse Nord
Fylkestingssaker:
Sak 008/17 FT-sak 026/17 Høring - NOU 2016:18 Hjertespråket - forslag til lovverk, tiltak og
ordninger for de samiske språkene
Sak 009/17 FT-sak 027/17 Høring NOU 2016: 17 På lik linje – Åtte løft for å realisere
grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming.
Sak 011/17 FT-sak 035/17 Høring NOU 2016: 25 Organisering og styring av
spesialisthelsetjenesten.
Sak 022/17 FT-sak 062/17 Rapportering fylkesplan og Utviklingsprogram Nordland 2016 og nytt
Utviklingsprogram Nordland 2017
Sak 032/17 FT-sak 083/17 Regional transportplan Nordland – handlingsprogram 2018-2021
Sak 034/17 FT-sak 087/17 Nordnorsk litteraturstrategi – saksutredning
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Ny lovgivning for kommunale og
fylkeskommunale eldreråd
Kommunal- og moderniseringsdepartementet er i gang med å utarbeide en ny kommunelov etter
at utredningen fra kommunelovutvalget (NOU 2016: 4) har vært på høring. Framlegget til nye
forskrifter i kommunelovens § 10 b om råd i kommunene og fylkeskommunene for eldre, personar
med funksjonsnedsettelse og ungdom blir lagt frem i et eget løp, uavhengig av arbeidet med ny
kommunelov. Dette legges etter planen fram for Stortinget vårsesjonen 2018. I forslaget foreslås
det at eldreråd og råd for mennesker med funksjonsnedsettelser fortsatt skal være lovpålagt,
men at ungdomsråd ikke skal være lovpålagt.
Følgende står om eldreråd i den nye loven:
«Kommunestyret og fylkestinget skal selv velge et eldreråd og et råd for personer med
funksjonsnedsettelse. Flertallet av medlemmene i eldrerådet skal på valgtidspunktet ha fylt 60
år.
Kommunestyret eller fylkestinget kan selv velge et ungdomsråd. Ungdomsrådet skal ha en
valgperiode på inntil to år. Medlemmene i ungdomsrådet skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19
år.
Rådene er rådgivende organer for kommunen eller fylkeskommunen og har rett til å uttale seg i
saker som gjelder henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom.
Kommunestyret eller fylkestinget kan selv etablere en annen medvirkningsordning for ungdom
enn et ungdomsråd. Andre ledd andre og tredje punktum og tredje ledd gjelder tilsvarende for
funksjonstiden og oppgavene til en slik annen medvirkningsordning og valgperioden for
representanter til ordningen.
Departementet gir forskrift om oppgaver, organisering og saksbehandling for rådene og en annen
medvirkningsordning for ungdom.»
«Kommunestyret og fylkestinget skal selv velge et eldreråd og et råd for personer med
funksjonsnedsettelse. Flertallet av medlemmene i eldrerådet skal på valgtidspunktet ha fylt 60
år.»
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Reglement for Nordland fylkes eldreråd
I fylkestingsak 04/1992 fikk fylkesutvalget fullmakt til å fastsette retningslinjer for rådets
arbeidsområde, arbeidsmåte og budsjett for rådets virksomhet. Reglement ble vedtatt 18. juni
1992. Reglementet har blitt revidert flere ganger, jf. oversikten nedenfor.
Revidert pkt. 6, 23. september 1996, jf. fylkesutvalget sak 260/1996.
Revidert nytt pkt. 7, 11. september 2000, jf. fylkestingsak 107/2000.
Revidert pkt. 2, 3, 4, 5 og 8. 16, juni 2008, jf. fylkestingsak 076/2008
Revidert og omarbeidet i sak 018/10, 22. september 2010, jf. Fylkestingsak 99/11.
1. Benevnelse
Nordland fylkes eldreråd.
2. Mandat
Nordland fylkes eldreråd er opprettet av fylkestinget i medhold av Lov om kommunale og
fylkeskommunale eldreråd av 8.november 1991 nr. 76.
3. Oppgaver
Nordland fylkes eldreråd skal være et rådgivende organ for Nordland fylkeskommune.
Fylkeseldrerådet skal ha til behandling alle saker som gjelder eldres levekår. Fylkeseldrerådet
skal ha tilgang til sakene som skal behandles i fylkestinget, i så god tid at fylkeseldrerådet selv
kan bestemme de sakene de ønsker å behandle. Dette gjelder også om andre organ behandler/
avgjør saker, for eksempel når fylkesrådet har fått delegert myndighet til å avgjøre en sak.
Fylkeseldrerådet kan selv ta opp saker som angår eldre i fylket.
Protokoll fra fylkeseldrerådets behandling av en sak skal følge saken til det organ som avgjør
saken.
Protokollene fra fylkeseldrerådets møter skal være tilgjengelig for fylkestingets representanter
på fylkestinget.
4. Sammensetning
Nordland fylkes eldreråd skal bestå av sju medlemmer hvorav fem medlemmer skal være
alderspensjonister. To av medlemmene skal være valgt av og blant fylkestingets representanter.
Alle medlemmene skal ha personlige varamedlemmer.
Leder og nestleder skal velges blant pensjonistene.
Fylkeseldrerådet konstituerer seg selv.
5.Oppnevning
Fylkestinget oppnevner medlemmene i fylkeseldrerådet bl.a. på grunnlag av forslag fra
pensjonistforeningene i Nordland og fra andre frivillige lag og organisasjoner som arbeider med
eldresaker.
Oppnevningen skal gjelde for valgperioden.
For hver ny valgperiode skal medlemmene ha tilbud om opplæring.
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6. Møter mv.
Møter skal holdes etter oppsatt plan samordnet med dato for samlinger i fylkestinget.
Møter kan holdes når leder eller minst 2 - to - av rådets medlemmer finner det påkrevd.
Arbeidsutvalget bestående av leder, nestleder og sekretær har møter etter behov.
Møtene holdes for åpne dører hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt eller i medhold
av Kommunelovens § 31.
Forvaltningslovens regler om taushetsplikt, inhabilitet mv. gjelder ved behandling av saker i
fylkeseldrerådet.
7. Sekretariat
Nordland fylkes eldreråd skal ha fast sekretærfunksjon.
Sekretæren og fylkeseldrerådets leder har ansvaret for hvordan sekretariatets arbeidsoppgaver
blir lagt opp og utført.
Det skal føres protokoll fra alle møter i fylkeseldrerådet.
8. Økonomi
Fylkestinget skal vedta budsjett og sørge for nødvendige bevilgninger til fylkeseldrerådets drift
etter forslag utarbeidet av fylkeseldrerådet.
I budsjettet skal det tas hensyn til utgifter til sekretærfunksjonen, skyss, kostgodtgjørelse,
overnatting, møtegodtgjørelse, kontorutgifter, kursvirksomhet, befaring, samt eventuelle utgifter
til konferanser arrangert av fylkeseldrerådet.
9. Godtgjørelse
Medlemmene av Nordland fylkes eldreråd får møte- og reisegodtgjørelse etter reglement for
"Godtgjørelse ved fylkeskommunale ombuds- og tillitsverv". Tapt arbeidsfortjeneste mv. i
forbindelse med møter dekkes i henhold til fylkeskommunens reglement.
10. Årsmelding
Nordland fylkes eldreråd skal hvert år utarbeide melding om fylkeseldrerådets virksomhet i året
som gikk. Årsmeldingen oversendes fylkestinget som egen sak.
11. Etiske retningslinjer
Etiske retningslinjer for Nordland fylkeskommune, vedtatt 09.10.2006, gjelder også for Nordland
fylkes eldreråd.
Reglementet er lagt ut på fylkeseldrerådets nettside.
Leder får fast godtgjørelse som leder i Komité/utvalg i henhold til Reglement for Godtgjørelse
ved ombudsverv. Denne ordninga har vært praktisert fra og med 2012.
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Befolkningsfremskrivninger

Lorem ipsum dolor

19

NORDLAND FYLKES ELDRERÅD - ÅRSMELDING 2017

Lorem ipsum dolor

20

NORDLAND FYLKES ELDRERÅD - ÅRSMELDING 2017

Lorem ipsum dolor

21

NORDLAND FYLKES ELDRERÅD - ÅRSMELDING 2017

22

23

WWW.NFK.NO

