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1.

INNLEDNING

Eldrerådet er et rådgivende medvirkningsorgan i kommuner og fylkeskommuner. Hver
kommune og fylkeskommune skal ha et eldreråd. Alle saker som gjelder eldre, kan legges
fram for behandling i rådet. Eldrerådet kan også ta opp saker på eget initiativ.
Formål og sammensetning
Formålet med eldrerådet er å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i behandlingen
av kommunale saker som gjelder eldre mennesker. Fordi eldre ofte er underrepresenterte i
folkevalgte organer, er det viktig at synspunktene deres blir ivaretatt i kommunale
beslutningsprosesser.
Eldrerådet har ikke vedtaksrett i saksbehandlingen, men kan gi anbefalinger og innspill
gjennom uttalelser. Anbefalingene skal følge saksdokumentene fram til det kommunale
organet som endelig avgjør sakene. På den måten kan eldrerådet bidra til å sikre at
perspektivet til eldre blir synliggjort i saksbehandlingen.
Årsmelding
Eldrerådet skal hvert år utarbeide en årsmelding som skal legges frem for behandling i
kommunestyret. Årsmeldingen bør inneholde oversikt over medlemmer, mandat og hvilke
saker rådet har behandlet i løpet av året som har gått, i tillegg til en oppsummering av rådets
uttalelser.
Eldrerådet i den nye kommuneloven
Eldrerådet er definert som andre kommunale organer i den nye kommuneloven. De samme
regler som gjelder for folkevalgte organer gjelder også for andre kommunale organer. Det
betyr at flere av bestemmelsene som angår folkevalgte organer, også gjelder for
eldrerådene.
Medlemmer av eldreråd regnes etter kommuneloven som folkevalgte på linje med andre
som sitter i folkevalgte organer, og har dermed de samme rettigheter og plikter som andre
folkevalgte.
Ny forskrift om medvirkningsordning
Det er gitt en ny forskrift i kommuneloven om medvirkningsordninger for kommunale og
fylkeskommunale eldreråd, ungdomsråd og råd for personer med funksjonsnedsettelse.
En forskrift er en regulering eller utdypning av en allerede eksisterende lov. Forskriften om
medvirkningsordninger stadfester en del rettigheter og krav som eldrerådet og de to andre
råden har.
I virkeligheten har slike rettigheter og krav allerede eksistert i lengre tid. Forskjellen er at
alle kommuner og fylkeskommuner i Norge nå er lovpålagt, og dermed pliktig til å sørge for
at eldre, ungdom og mennesker med funksjonsnedsettelse høres og får uttale seg i saker
som angår dem. For eldre skal det skje gjennom eldrerådet som det offisielle medvirkningsorganet.
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2.

SAMMENSETNING AV ELDRERÅDET
TROMSØ ELDRERÅD 2019 – 2023

Fra venstre: Gerd Solborg, Odd Arne Heggås, Francis Sophia (Saskia) M. Mennen, Håvard Sandberg (nestleder),
Marie Fangel, Rolf Bjørnar Fygle, Oddny Aleksandersen (leder), Margareth Pettersen (varemedlem), Tove Bull
og Ivar Vik.

Tromsø eldrerådet skal representere interessene til eldre i kommunen. Rekrutering til rådet
kan komme fra mange ulike organisasjoner som driver aktivt arbeid blant eldre. Ifølge det
nye regelverket, skal flertallet av medlemmene på valgtidspunktet ha fylt 60 år. Det
innebærer at også personer under 60 år kan velges så lenge flertallet av medlemmene har
fylt 60 år. Pårørende til eldre kan dermed også velges til eldrerådet.
Kommunestyret har bestemt at Tromsø eldreråd skal ha 9 medlemmer; 7 av dem med
varamedlemmer valgt av kommunestyre etter forslag fra pensjonistorganisasjoner, og to
medlemmer med personlige varamedlemmer valgt blant kommunestyrets egne
representanter/vararepresentanter. Medlemmene i eldrerådet velges av kommunestyret
for 4 år, vanligvis på det første møtet etter et kommunevalg.
Konstituering av eldrerådet
Eldrerådene skal ifølge vedtektene konstituere seg selv. Tromsø eldreråd konstituerte seg
14.november 2019 ved valg av leder og nestleder. Disse ble valgt:
Leder:
Nestleder:

Oddny Aleksandersen, (Tromsø Pensjonistforening)
Håvard Sandberg, (Veteranklubben)

Øvrige medlemmer valgt av kommunestyret:
Gerd Solborg (Postens Pensjonistforbund)
Ivar Vik (Statens Vegvesens Pensjonistforening)
Tove Bull (UIT Pensjonistforening)
Odd Arne Heggås (Tromsdalen og Tomasjord Pensjonistforening
Rolf Bjørnar Fygle (Troms Kraft Pensjonistklubb)
Francis Sophia (Saskia) M. Mennen, MDG; personlig varamedlem: Terje Håkstad, SV
Marie Fangel, V;
personlig varamedlem: Alvhild Yttergård, H

4

Vararepresentanter:
1. Brit Mari Husstad Krakeli (Postens Pensjonistforbund)
2. Finn Nilsen (Tromsø Pensjonistforening)
3. Knut Henriksen (Statens Vegvesens Pensjonistforening)
4. Margareth Pettersen (Tromsdalen og Tomasjord Pensjonistforening)
5. Aud Fyhn (Tromsø Pensjonistforening)
6. Jens Eriksen (Statens Vegvesens Pensjonistforening)
Ingen faste arbeidsgrupper
Etter konstitueringen og i tråd med Lov for eldreråd av 1981, valgte det nye eldrerådet også
et arbeidsutvalg. Etter nytt regelverk er det imidlertid ikke anledning å etablere en eller flere
faste grupper med medlemmer fra eldrerådet for å behandle saker mellom rådsmøter. Men
det er åpnet for å utpeke ett eller flere medlemmer som skal være saksansvarlige, og som får
i oppgave å sette seg ekstra godt inn i en sak og legge den fram for resten av rådet. Det kan
ikke være de samme medlemmene som får slike oppgaver, de må variere fra sak til sak.
Sekretær
Konsulent Kim Rainer Eriksen var sekretær for eldrerådet i 2019. I hele 2020 har rådgiver
ved politisk sekretariat, Zebib Bredesen fungert som rådets sekretær. I tillegg til vanlig
sekretærvirksomhet har hun bistått med kompetanse innen datateknologi og digital
møtevirksomhet. Det har vært veldig nyttig og viktig under pandemien hvor mange av
møtene er gjennomført som digitale fjernmøter.
Fast faglig representant i rådet
Seksjonsleder for hjemmetjenesten, Annie Skoglund ble utpekt av kommuneledelsen til å
bistå eldrerådet som fast faglig representant på rådsmøtene fra 01. januar 2020. Skogholt
sluttet i stillingen 1. april. Fra og med aprilmøtet har konstituert seksjonsleder for
hjemmetjenesten og Helsehuset, Roar Evjen deltatt som administrasjonens representant på
møtene. Eldrerådet har også gitt utrykk for ønske om at tillitsvalgte, verneombud eller
hovedverneombud innenfor helse og omsorgstjenestene kan delta. Hovedtillitsvalgte fra NSF
(Norsk Sykepleierforbund), Daniel Brox har møtt på to møter i 2020.
3.

MØTEVIRKSOMHET

Eldrerådet har hatt 13 møter i perioden fra konstitueringen og fram til årsskiftet 2020/21.
Det er avholdt møter hver måned, unntatt i sommermåneden juli. Møteplan er samordnet
med den øvrige faste møtevirksomheten i kommunen. Møtekalenderen er lagt ut på
kommunens hjemmeside sammen med innkallinger, sakslister og utskrift av møteprotokoller. Eldrerådsmøtene holdes vanligvis i formannskapssalen på Rådhuset, fortrinnsvis
på torsdager fra kl 10:00 – 14:00. Alle møter er åpne for publikum.
Eldrerådet er godt fornøyd med møterutinene som praktiseres i Tromsø kommune.
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Møtevirksomheten til eldrerådet gjennom året har selvfølgelig vært påvirket av covid-19 pandemien. Til sammen er 6 møter avholdt som digitale fjernmøter. For de av rådets
medlemmer som ikke er fortrolig med digital møtevirksomhet, har det vært mulig å delta
fysisk med strenge smitteverntiltak på Rådhuset sammen med sekretæren.
4.
SAKSBEHANDLING
Medvirkning i politiske beslutningsprosesser er et viktig prinsipp i offentlig saksbehandling.
Den nye forskriften i kommuneloven om medvirkningsordninger, fastslår at kommunestyret
skal etablere rutiner som sikrer at eldrerådet mottar saker på et så tidlig tidspunkt i
saksbehandlingen at uttalelsene fra rådet har mulighet til å påvirke utfallet av sakene.
Også reglementet for Tromsø eldreråd, fastsatt av kommunestyret i 2019, slår fast at
«eldrerådet skal være et samhandlings - og rådgivningsorgan for kommunen i saker som
angår eldre», og at «avdelingene og stabene i administrasjonen plikter å legge fram saker for
rådet når de omhandler problemstillinger som angår eldre».
Tromsø eldreråd har imidlertid i flere sammenhenger påpekt manglende oversendelse av
saker som angår eldre, sist i møte 03.09.2020 i sak 50/20: Eldrerådets plass i den politiske
prosessen. I et vedtak i saken bad eldrerådet om en snarlig redegjørelse fra ordfører og
kommunedirektøren om hvordan saksbehandlingsrutinene ville bli endret, slik at rådet
kunne få mulighet til å behandle alle lovpålagte saker som angår eldre.
I oppfølgingen 11.12.2020 av vedtaket, redegjør kommunedirektøren for administrative
rutiner som skal sikre at relevante saker sendes eldrerådet. Eldrerådet har tatt redegjørelsen
til orientering og vil vurdere om dette viser seg å være tilstrekkelig, eller om kommunens
Kontrollutvalget bør kobles inn for å følge opp kritikken.
Elektronisk saksbehandling
I likhet med den øvrige kommuneadministrasjonen, benytter Tromsø eldreråd elektronisk
saksbehandling. Saksdokumentene er tilgjengelig på medlemmenes ipader, som hovedregel
en uke før møtene holdes. Samtidig er dokumentene sendt ut på e-post til eventuelt innkalte
vararepresentanter. For de av rådets medlemmer som ønsker det, er saksdokumentene også
tilgjengelig på papir. Det er en praksis som eldrerådet ønsker å videreføre i resten av
valgperioden, og den er også i tråd med resultatet av evaluering av ordningen.
Sekretæren sender ut innkalling, saksliste, saksdokumenter og protokoll fra møtene. Til
mange saker er det ønskelig med muntlige orienteringer i tillegg til de skriftlige
dokumentene. En rekke ansatte fra administrasjon har velvilligst stilt opp og belyst saker og
svart på spørsmål, og dermed bidratt til utvidet innsikt før rådet har vedtatt sine uttalelser.
Tromsø eldreråd har ingen egen saksbehandler. Lederen for eldrerådet utformer saksliste på
bakgrunn av saker som er fremmet til politisk behandling i kommunen eller som ønskes tatt
opp av medlemmer, og utarbeider forslag til innstillinger.
Alle vedtak i saker som behandles av eldrerådet treffes i møter.
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5.

BEHANDLEDE SAKER I PERIODEN

I tråd med retningslinjer følger en oversikt over behandlede saker av Tromsø eldreråd i
perioden fra konstitueringen og fram til årsskiftet 2020/21. Til sammen har rådet behandlet
58 løpende saker i perioden, 31 av dem har eldrerådet selv har satt på dagsordenen. De
fleste saker fra administrasjonen er knyttet til Helse- og velferdsutvalget.
Rådet etterlyser flere saker knyttet til Miljø, - klima og samferdselsutvalget, og fra Kultur -,
idrett- og friluftsutvalget.
Egne saker
1. Konstituering/valg av leder og nestleder
2. Valg av arbeidsutvalg
3. Folkevalgtopplæring for Tromsø eldreråd
4. Bruk av ipad i saksbehandling
5. Konsekvenser for eldre av færre bussholdeplasser i Tromsø
6. Oppnevning av kommuneadministrasjonens faste representant i Tromsø eldreråd
7. Hjemmetjenesten i Tromsø kommune. Organisasjon, tjenestetilbud og utfordringer
8. Deltakelse fra Tromsø eldreråd som brukerrepresentant i prosjektet «Simulering av
forhåndssamtaler ved livets slutt»
9. Deltakelse i arbeidet med å etablere nytt brukerråd ved Mortensnes sykehjem
10. Etablering av «Navnet minnelund» i Tromsø kommune
11. Oppfølging av eldrerådssak 64/19: Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi
12. Reduserte busstopp i Håpet bydel. Melding om politisk vedtak fra fylkeseldrerådet i
Troms
13. Orientering fra kommuneledelsen om status for spørsmålet om midlertidig stenging av
Kvaløysletta sykehjem.
14. Det strategiske endringsarbeidet innen helse og omsorg for å tilpasse driften til budsjett
15. Farlige fortau og trafikk langs Storgata
16. Invitasjon til Nord-Norges eldrerådskonferansen 26. – 27. mai i Kirkenes
17. Kvaløya og omegn pensjonistforening: henvendelse om stenging av Kvaløysletta
sykehjem
18. Helsehuset: orientering om pleie/behandlingskapasitet, drift og personellsituasjon
19. Gjennomgang av revidert reglementet for råd og rådgivende utvalg i forhold til nasjonale
forskrifter om kommunale og fylkeskommunale råd
20. Eldrerådet i arbeid: Kurstilbud i Tromsø fra Fagakademiet
21. Utsettelse på ubestemt tid av Nord-Norges eldrerådskonferanse i Kirkenes.
22. Eldrerådet i arbeid: Utsatt kurstilbud fra Fagakademiet
23. Utsatt Storbykonferansen for eldreråd 2020 i Oslo
24. Tiltakspakke på 400 millioner for å bekjempe ensomhet blant sårbare eldre
25. Drøftingssak: Arbeidet i Tromsø eldreråd framover.
26. Orientering om omsorgsoppgaver framlagt i møte 10.08.2020 i helse- og velferdsutvalget
27. Eldrerådets plass i den politiske prosessen
28. Konsekvenser for eldre av reduserte bussholdeplasser i Håpet bydel - oppfølgingssak
29. Manglende gatelys og gangfelt generelt og langs Strandvegen spesielt
30. Eldrerådets plass i den politiske prosessen i kommunen - oppfølgingssak
31. Henvendelsen om eldreomsorgen i kommunen fra UIT sin pensjonistforening
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Saker fra administrasjon
1. Økonomirapport 2 - 2019
2. Møteplan for folkevalgte organer 2020
3. Revidering av reglementer for råd og rådgivende utvalg
4. Utsatt sak: Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi– vedtak av planprogram
5. Evaluering bemanningskontoret
6. Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi 2020 - 2032 - orientering om offentlig
ettersyn
7. Status for driften ved Kvaløysletta sykehjem
8. Forarbeid - helhetlig plan for helse - og omsorg
9. Forvaltningsplan for friluftsliv i Tromsdalen 2020-2023
10. Økonomirapport 1-2020
11. Tilvisningsavtaler
12. Bompengeforliket og konsekvenser for Tromsø. Brev fra SD januar 2020.
13. Reviderte retningslinjer for startlån og tilskudd
14. Rapport forprosjekt: Utbedring Storgata nord
15. Tromsø kommunes årsregnskap og årsmelding 2019
16. Plan for habilitering og rehabilitering 2020-2025
17. Økonomirapport 2 – 2020
18. Behovsplan for bygg og bolig 2020 -2030
19. Avvikling av kommunal bostøtte
20. Møteplan 2021 for folkevalgte organer i Tromsø kommune
21. Planstrategi for Tromsø kommune 2020-2023
22. Kommunedirektørens forslag til handlingsprogram 2021-2024
23. Evaluering av nettbrettordningen (Ipad) i kommunen
24. Oppfølging av kommunestyret vedtak 136/20
25. Inngåelse av overordnet samarbeidsavtale og 11 tilhørende tjenesteavtaler med UNN
26. Bedre holdeplasser og gangtilgjengelighet
6.

ORIENTERINGER

Faste orienteringer
Som en fast ordning har Tromsø eldreråd startet møtene med orienteringer fra
• smitteoverlege Trond Brattland om tiltak og status knyttet til koronasituasjonen i
kommunen
• seksjonsleder Annie Skoglund fram til 1. april og deretter konstituert seksjonsleder
Roar Evjen status om status, utfordringer og drift av hjemmetjenesten og ved
Helsehuset
• konstituert seksjonsleder Leena Vuorinen om status, utfordringer og drift ved
sykehjemmene i kommunen
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7.
UTTALELSER
Det er særlig to saker som har dominert den offentlige debatten i Tromsø kommune i 2020:
vedtaket om å stenge Kvaløysletta sykehjem og merforbruket i den kommunale helse- og
omsorgstjenesten. Tromsø eldrerådet har engasjert seg med uttalelser i begge sakene, men
også i andre saker her vært viktig å uttale seg om.
Nedenfor følger et utvalg av enstemmige uttalelser fra eldrerådet i 2020:
SAK 05/20 ETABLERING AV NAVNEDE MINNELUNDER I TROMSØ KOMMUNE
Tromsø eldreråd mener det er behov for å få etablert «navnet minnelunder» i Tromsø der
man kan sette ned urner ved en felles minnestein eller et monument med navnene på de
døde. Rådet ber om at Kirkelig fellesråd prioriterer arbeide med å få etablert slike gravlunder
i Tromsø kommune så snart som mulig.
SAK 17/20 HENVENDELSE FRA KVALØYA OG OMEGN PENSJONISTFORENING OM STENGING AV
KVALØYSLETTA SYKEHJEM
1. Tromsø eldreråd tar sterk avstand fra behandlingsmåten knyttet til beslutningen om midlertidige
stenginga av Kvaløysletta sykehjem.
2. Saken om stenging av Kvaløysletta sykehjem, ble først kjent gjennom media etter at Tromsø
eldreråd hadde hatt sitt januarmøte. Oddny Aleksandersen, leder for Tromsø eldreråd gav imidlertid
uttrykk for sitt syn på stenginga i et leserinnlegg tatt inn både i Nordlys og i itromso med tittelen:
Trekk tilbake beslutningen om å stenge Kvaløysletta sykehjem. Leserinnlegget ble tatt inn i avisene
før kommunestyrets behandling.
3. Eldrerådet sier seg tilfreds med kommunestyrets nå har vedtak om å trekke tilbake beslutningen i
påvente av at det kan «legges frem en politisk sak hvor kommunestyret tar stilling til om Kvaløysletta
sykehjem skal gå gjennom en total eller delvis renovering».
Eldrerådet vil holde seg løpene orientert om den poliske oppfølgingen av vedtaket.
SAK 14/20 FARLIGE FORTAU OG TRAFIKK LANGS STORGATA
1. Tromsø eldrerådet ber om at kommunen så snart som mulig sørger for å reparere
lappeteppet av løse og skadede skiferheller, hull og ujevnheter på fortauet langs Storgata
fra Grandkrysset og til Mackbygget slik at myke trafikanter kan ferdes der uten risiko for
å skade seg.
2. Tromsø eldreråd ber om at også fortauene langs Storgata fra Grandkrysset og sørover tas
med i forprosjektet som skal vurdere behovet for oppgradering av fortauene langs Storgata i
Nordbyen.
3. Tromsø eldreråd mener det snarest må legges til rette for å kunne gjøre Storgata fra Mackhjørnet
til Kirkeparken bilfri.
SAK 18/20 HELSEHUSET I TROMSØ: ORIENTERING OM PLEIE/BEHANDLINGSKAPASITET, DRIFT OG
PERSONELLSITUASJON
Tromsø eldreråd vil sterkt frarådde å bygge om enkeltrom til dobbeltrom på det nye
Helsehuset for å få plass til utskrivningsklare pasienter fra UNN, slik det foreligger planer om.
Tromsø Eldreråd er redd for at en ombygging av enkeltrom til dobbeltrom kan bli en permanent
løsning som vil gjøre at helsehuset får preg av et å være et sykehjem. For de pasientene som skrives
ut, vil det bety begrensede muligheter for restitusjon etter behandlingen på UNN.
Etter eldrerådets mening virker planene om ombygging til dobbeltrom panikkartet og
kortsiktig, og det løser etter rådets mening på ingen måte det helt fundamentale problemet
kommunen har med å skaffe gode sykehjemsplasser til dem som trenger det.
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Saken oversendes konstituert avdelingsdirektør for helse og omsorg, Margrethe Kristiansen med
anmodning om videresending til ordfører, gruppeledere og leder for helse- og velferdsutvalget.
Eldrerådet ber om spesifikk tilbakemelding på plane
SAK 32/20 KVALØYSLETTA SYKEHJEM
1. Tromsø eldrerådet går inn for bygging av et helt nytt og framtidsrettet bo- og
velferdssenter på Kvaløya i tråd med pk. 3 i saksframlegget.
2. Planlegginga av det nye sentret må starte så snart som mulig i 2020.
3. Driften ved Kvaløysletta sykehjem holdes på dagens tjenestenivå så lenge som mulig.
4. I en overgangsfase før sentret står ferdig flyttes beboeren til et midlertidig
gjennomgangsbygg.
5. Tromsø eldreråd ønsker å delta med et medlem som brukerrepresentant i planleggings - og
utbyggingsfasen av sentret.
SAK 36/20 1 ØKONOMIRAPPORT 1-2020
1. Tromsø eldreråd beklager sterkt at det også for 2020 forventes et betydelig merforbruk
på driftsrammene i forhold til kommunestyrets budsjettbevilgninger. Samlet regnes det
med et merforbruk på 120,4 millioner ved årets slutt, mesteparten på ansvarsrammen for
pleie- og omsorgstjenesten. Avviket antas i stor grad å skyldes at planlagte
innsparingstiltak heller ikke i 2020 vil få økonomisk effekt.
2. Tromsø eldreråd stiller seg spørrende til om de vedtatte budsjettrammer for omsorgstjenesten og
spesielt driftsrammene for sykehjem og hjemmetjenester, i tilstrekkelig grad tar hensyn til
utfordringer tjeneste stå overfor når merforbruket
år etter er i 100- millioners klassen.
3. Tromsø eldreråd mener kommunedirektørens forslag om å styrke ansvarsrammen for
pleie- og omsorg med 21,9 millioner samtidig som 26.8 millioner av rammen fordeles til
andre ansvarsrammer, vil føre til problemer med å dekke inn det resterende merforbruket
i 2020.
4. Tromsø eldreråd slutter seg til kommunedirektørens foreslåtte tiltak for å få økonomien i
balanse, men mener ansatte som direkte utøver omsorgstjenester i hjemmetjenesten og
på sykehjem må skjermes mot kutt.
5. Tromsø eldreråd forutsetter at en omlegging av tjenesteprofilen med økte tilbud for tidlig
innsats, tilrettelegging for hverdagsmestring og tjenester i hjemmet, vil være viktige tiltak
for å redusere kostnadene i helse- og omsorgstjenesten.
6. Tromsø eldreråd mener det i langt større grad enn det som kommer til uttrykk i
økonomirapporten for 2020 må satses på innovasjon og bruk av data - og
velferdsteknologi i omsorgstjenestene for å blant annet redusere kostnadene.
7. Tromsø eldreråd mener investeringsbudsjettet for 2020 må inneholde øremerkede
midler til oppføring av nytt sykehjem på Kvaløysletta. Tromsø eldreråd ber om å få seg forelagt en
konkret fremdriftsplan for den planlagte omlegginga av tjenesteprofilen for eldreomsorg med en
skisse til innsparinger for denne omlegginga.
9. Eldrerådet forutsetter at alle utgifter kommunen har hatt og vil få i forbindelse med
koronapandemien blir refundert i sin helhet fra Staten. Vedtaket i punkt 1 sendes også til
eksterne mottakere Pensjonistforbundet og KS samt eldrerådene i de største byene.
10. Tromsø Eldreråd er kjent med at gode aktivitets- og velferdstilbud kan gi betydelige
helsegevinster for eldre. Slike helsefremmende tiltak bør prioriteres for derigjennom å
redusere behovet for sykehjemsplasser. Eldrerådet ber om at Alfheim svømmehall
tilrettelegges for dette.
11. Saken oversendes ordfører, varaordfører, gruppeledere og kommunedirektørens
Ledergruppe
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SAK 44/20 STATLIG TILTAKSPAKKE PÅ 400 MILLIONER FOR Å BEKJEMPE ENSOMHET BLANT
SÅRBARE ELDRE
Eldrerådet viser til at den statlige tiltakspakken på 400 millioner, er rettet mot prosjekt og tiltak som
blant annet er utviklet i kommuner, interkommunale virksomheter og frivillige organisasjoner.
Eldrerådet vil oppfordre Tromsø kommune til å melde seg på med prosjekt som kan bidra til
økt aktivitet og bedre livskvalitet for eldre i Tromsø kommune under koronapandemien.
SAK 49/20 PLAN FOR HABILITERING OG REHABILITERING 2020-2025
Tromsø eldreråd sier seg fornøyd med at kommunen nå fremmer en plan en for habilitering og
rehabiliteringstjenesten. Planen gir etter rådets mening et godt bilde av utfordringer om hva som
trengs i tiden framover for å styrke feltet.
Eldrerådet er enig i at i fremtidens helse- og omsorgstjeneste, må man jobbe annerledes enn det
gjøres i dag for at innbyggerne skal få vurdert sitt behov og potensial for habilitering/rehabilitering.
For å skape denne endringen er det nødvendig at habilitering og rehabilitering prioriteres fremover
både med hensyn til utvikling av tjenestetilbudene og ved økonomiske bevilgning.
51/20 KONSEKVENSER FOR ELDRE AV REDUKSJON AV BUSSHOLDEPLASSER I HÅPET BYDEL
Tromsø eldreråd ber Tenk Tromsø og særlig Tromsø kommune revurderer den gjennomførte
reduksjon av bussholdeplasser i Håpet og Mortensnes bydel i Tromsø. Tromsø eldreråd krever at også
eldre og uføre skal ha gode og tilgjengelig tilgang på kollektive transport midler, ikke minst buss.
Eldrerådet ber fylkeseldrerådet i Troms og Finnmark følge opp saken snarest. Eldrerådet ber om å få
den endelige planen over stoppesteder på Håpet til uttalelse. Eldrerådet mener at slike endringer ikke
må gjennomføres uten at berørte er hørt, inkludert eldrerådet.
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8.

ELDREDAGEN 2020

Tromsø eldreråd er tildelt ansvaret for å markere Den internasjonale eldredagen 1.oktober
hvert år. Rådet har vedtatt at hovedarrangement skal foregå på Heracleum bo- og
servicesentre. De andre kommunale eldreinstitusjonene bestemmer selv hvordan dagen
skal markeres, men rådet sørger for at det leveres kaker til alle som deltar på markeringene.
Koronapandemien i 2020 innebar at Tromsø eldreråd var nødt til å avlyse den tradisjonelle
feiringa av dagen med musikk, underholdning, taler, kaker og kaffe og mange mennesker
samlet på Heracleum. Smittevernreglene for arrangement på offentlige steder, gjorde at det
ikke er mulig å gjennomføre en slik feiring. Men dagen ble markert med kaffe og kaker på
alle våre sykehjem og omsorgssentra. Tromsø eldreråd er glad for at det i hvert fall var mulig
å legge til rette for en slik markering av eldredagen under pandemien.
Med covid-19-pandemien som bakteppe, var tema for Den internasjonale eldredagen 2020
naturlig nok knyttet til FNs bærekraftmålet om å sikre god helse og fremme livskvalitet for
alle, uansett alder. Temaet ble valgt for å øke bevisstheten om eldres spesielle helsebehov i
samfunnet, og samtidig rette oppmerksomheten mot den rolle helsepersonell spiller for å
kunne opprettholde og styrke helsen til eldre mennesker.
9.

BEREDSKAPEN MOT PANDEMIEN I TROMSØ KOMMUNE I 2020

Da pandemien brøt ut, ble det fort klart at kommunehelsetjenesten sto overfor store
utfordringer. Sykepleiere og andre helsearbeidere ble nærmest over natta omplassert og fikk
nye arbeidsoppgaver. Etter hvert viste det seg at Tromsø hadde en kommuneberedskap som
i stor grad maktet å holde smitten unna våre sykehjem og omsorgstjenester, og som også var
i stand til å møte store og uforutsette smitteutfordringer fra Hurtigruten og andre skip.
Kommunehelsetjenesten og helsefagarbeiderne i Tromsø kommune fortjener stor takk for
den innsatsen.
Koronapandemien har skapt mye frykt, lidelse og isolasjon for eldre mennesker.
Oppblussing av smitte i mange land høsten 2020, og også flere steder her i landet, innebar at
vi alle måtte være tålmodige og ta smittevernreglene på største alvor. Den økte smitten var
et varsku til alle generasjoner om å være særlig bevist på smittevern når vi fikk besøk fra,
eller besøkte andre deler av landet. Både barn, barnebarn, besteforeldre og oldeforeldre
måtte passe på hverandre for ikke å bli smittet.
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10.

KURS OG KONFERANSER

På grunn av pandemien er så å si alle kurs og konferanser i 2020 for eldrerådets medlemmer
utsatt på ubestemt tid. Det gjelder også Den nord-norske eldrekonferansen som skulle
holdes i Kirkenes samt Eldrerådskonferansen i Oslo for de 9 mest folkerike kommunene i
landet.
OPPSUMMERING
Covid-19-pandemien har preget arbeidet i Tromsø eldreråd i store deler av 2020.
Møtevirksomheten som i stor grad er blitt avviklet gjennom fjernmøter, har imidlertid
fungert greit takket være god tilrettelegging av Tromsø kommune og mye hjelp og støtte i
avviklingen av møtene fra vår sekretær, Zebib Bredesen.
Pandemien har begrenset mulighetene til å etablere bedre og mer systematisk kontakt og
kommunikasjon mellom det nye eldrerådet og politikerne i kommunestyret, formannskap og
hovedutvalgene. Det er imidlertid et arbeid rådet vil prioriter når alt normaliseres seg igjen.

MARIE FANGEL (5.11 1940 - 31.12 2020)
Det var med sorg Tromsø eldreråd mottok budskapet om at vårt faste medlem i rådet, Marie
Fangel var gått bort på årets siste dag i en alder av 80 år.
Marie Fangel var en kjent stemme i Tromsø, ikke minst på grunn av sitt sterke engasjement
for byutvikling og det meste som har med kunst og kultur å gjøre. I en årrekke var hun en
profilert samfunnsdebattant og lokalpolitiker for Venstre i Tromsø. De siste 5 årene deltok
hun som et aktivt og verdifullt medlem av Tromsø eldreråd. Hun hadde også et usedvanlig
godt humør, og spredte mye glede rundt seg.
Marie Fangel var åpen om sykdommen sin, så vi i eldrerådet var veldig glad når hun likevel
tappert og trofast møtte opp på møtene gjennom hele sykdomsforløpet, siste gang på det
digitale eldrerådsmøtet 26. november 2020.
Vi håpet alle at hun var på bedringens veg. Men slik gikk det ikke.
Marie Fangel vil bli savnet.
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Tromsø, den 4. februar 2021

Oddny Aleksandersen, leder
sign.

Håvard Sandberg, nestleder
sign.

Rolf Bjørnar Fygle
sign.

Gerd Solborg
sign.

Tove Bull
sign.

Ivar Vik
sign.

Odd Arne Heggås
sign.

Francis Sophia (Saskia) M. Mennen
sign.

Marie Fangel

