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Godkjent av eldrerådet i møte 07.02.18

Gildeskål eldreråd 2016
Etablering av Gildeskål eldreråd for perioden 2016-2019:
Gildeskål kommunestyre behandlet godkjenning av valg 2015 i kommunestyremøte den 15.
oktober 2015, og kommunestyret vedtok samtidig valg av kommunale utvalg.
Kommunestyret vedtok imidlertid ikke valg av Gildeskål Eldreråd for perioden 2016-2019,
bestående av 6 eldreråds-medlemmer og 6 personlige varamedlemmer, før i
kommunestyremøte den 19. mai 2016.
Gildeskål Eldreråd ble derfor ikke oppnevnt før over et halvt år senere enn de øvrige
utvalgene i kommunen.
Dagens eldreråd har derav beklageligvis «mistet» et halvt år av sin totale funksjonstid.

Konstituering:
Gildeskål Eldreråd gjennomførte sitt første møte den 5. september 2016. Rådet konstituerte
seg selv gjennom valg av leder og nestleder, noe som gav følgende resultat.
Medlem:

Personlig varamedlem:

Representerer:

Svein Arne Bruvoll – Leder
Solvor Sandberg – Nestleder
Oddlaug Didriksen – Høyre
Erna Sundsfjord
Lisbeth Nilsen-Nygaard
Randi Gjeset Ellingsen

Thorhild Valrygg
Jan Einar Mortensen
Rolf Hessvik – Senterpartiet
Arnold Knudsen
Oddbjørg Andersen
Myrna Kristiansen

Sandhornøy
Arnøyene og Fleinvær
Politikerne
Nordfjorden
Storvikområdet
Inndyr, Sørfinnset, Sund og
Sundsfjord

Eldrerådets arbeid:
Møter og saker til behandling i 2016:
Møte
Til stede: Svein Bruvoll, Jan Einar Mortensen, Oddlaug Didriksen, Arnold Knudsen,
05.09.2016 Lisbeth Nilsen-Nygaard og Randi Gjeset Ellingsen.
Referent Svanhild Lind.
Øvrige: Rådmann Helge Akerhaug, ass.rådmann Wenche Bergheim-Evensen,
Kommunalsjef Pleie og omsorg Anne-Grete Mosti.
PS 1/16

Valg av leder og nestleder i Eldrerådet

PS 2/16

Boligpolitisk plan for Gildeskål kommune 2016-2027

PS 3/16

Kunnskapsgrunnlag – utviklingstrekk og utfordringer – Gildeskål kommune 2016

PS 4/16

IKT-plan Gildeskål kommune 2016-2019

Møte
Til stede: Svein Bruvoll, Solvor Sandberg, Oddlaug Didriksen, Erna Sundsfjord,
17.10.2016 Oddbjørg Andersen og Randi Gjeset Ellingsen.

Referent Svanhild Lind.
Egen sak

Vedtak av foreløpig aktivitetsplan for 2017 for eldrerådet

Egen sak

Valg av deltakere på kurs for eldreråd, Fauske 3.11.2016: Svein Bruvoll, Solvor
Sandberg og Oddlaug Didriksen.

Møte
Til stede: Svein Bruvoll, Solvor Sandberg, Oddlaug Didriksen, Arnold Knudsen,
04.11.2016 Lisbeth Nilsen-Nygaard og Myrna Kristiansen.
Referent Svanhild Lind og Anne Line Bruvold.
PS 9/16

Budsjett 2017, handlingsdel og økonomiplan 2017-2020

Egen sak

Middagsservering ved Gibos, Inndyr

Egen sak

Nattevakt ved Sandhornøy eldresenter, Mårnes

Egen sak

Nordic Smarthouse

Ref.sak

Kurs i nettbrett og smarttelefon

Ref.sak

Kurs Bilfører 65+

Møte
Til stede: Svein Bruvoll, Solvor Sandberg, Oddlaug Didriksen, Erna Sundsfjord,
18.11.2016 Lisbeth Nilsen-Nygaard og Randi Gjeset Ellingsen.
Referent Svanhild Lind.
Øvrige: Kommunalsjef Pleie og omsorg Anne-Grete Mosti (sak 7/16).
PS 5/16

Ruspolitisk plan med alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020. Endring av forskrift
om åpningstider for serveringssteder.

PS 6/16

Samarbeidsavtale om folkehelse

PS 7/16

Evaluering av ernæringsplan pleie og omsorg

PS 8/16

Møteplan 1. halvår 2017.

Egen sak

Valg av deltakere på kurs Hvordan drive godt eldrerådsarbeid, Nestor Melsomvik
30-31.01-01.02.2017: Svein Bruvoll og Solvor Sandberg.

Kurs og øvrig aktivitet i 2016:
Deltakere på kurs for eldreråd, Fauske 3.11.2016: Svein Bruvoll, Solvor Sandberg og
Oddlaug Didriksen.

Økonomi og budsjett for 2017:
Kommuner og fylker er lovpålagt å etablere et eldreråd, som skal velges av kommune/fylkeskommunestyret for valgperioden - https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1991-11-08-76
Det er en forutsetning etter loven om kommunale og fylkeskommunale eldreråd at
kommuner/fylkeskommuner bevilger tilstrekkelige midler til å dekke driften i rådet.
Bevilgningen til eldreråds-driften inngår i rammetilskuddet fra Staten til kommunene. Det er
dermed lagt til rette for at eldrerådene skal kunne ha økonomi til å drive sitt utvalgsarbeid på
linje med alle andre kommunale nemnder, utvalg, styrer og råd.

I kommunens budsjett for 2017, og videre i Økonomiplan for 2017-2020, er eldrerådet tildelt
en årlig budsjettramme på totalt kr 19 375,-.
Eldrerådet fremmet et begrunnet forslag om en budsjettøkning for 2017 til totalt kr 50 000,-,
og oppnådde å få dette tilnærmet innfridd.
Budsjett til disposisjon for eldrerådet for 2017 er på totalt kr 49 375,-.

Utfordringer og utsikter for 2017:
I forrige valgperiode 2011-2015 var kommunen helt uten et fungerende Eldreråd, selv etter
flere forsøk. Det var derfor et betydelig etterslep i eldreråds-arbeidet i Gildeskål kommune.
Det forelå en viss oppfatning blant kommunens pensjonistlag om at det forsinkede valget av
eldreråd skyldes en bevisst politisk handling. Samme oppfatning var fremtredende også blant
de valgte medlemmene av eldrerådet.
Med et så negativt utgangspunkt ble det svært viktig for det valgte eldrerådet å fokusere på å
skaffe seg mest mulig kunnskaper og kompetanse på hva eldreråds-funksjonen innebar.
Dessuten ble det enda viktigere for eldrerådet å skaffe seg kunnskaper og mest mulig fakta
om hva som er den virkelige livssituasjonen for alle eldre som bor i Gildeskål kommune.
I ettertid er nok konklusjonen at årsaken til manglende eldreråd i forrige valgperiode og flere
måneders forsinkelse i valg av eldreråd for 2016-2019 neppe skyldes en bevisst trenering av
kommunens politikere.
I «Eldrerådslova» står det i § 3.(Oppgåvene for kommunale eldreråd):
«Eldrerådet er eit rådgjevande organ for kommunen.
Alle saksdokumenta skal leggjast fram for rådet i god tid før kommunestyret
handsamar sakene.
Eldrerådet skal ha til handsaming alle saker som gjeld levekåra for eldre.
Eldrerådet kan sjølv ta opp saker som vedkjem eldre i kommunen.
Protokollen frå rådsmøtet skal fylgje saksdokumenta til dei kommunale organ som tek
endeleg avgjerd i saka.»
Eldreråds-funksjonen favner derfor over et svært omfattende saksområde, noe som gjør at
det blir viktig «å spise elefanten i små stykker», fremfor å ha urealistiske ambisjoner om å
løse ethvert problem innenfor rådets saksområde på kortest mulig tid.

