
Kjære alle sammen ! 
 
Velkommen til Harstad, og velkommen til fylkeseldrerådets 
eldrerådskonferanse. 
 
I Harstad er vi vant til å ha et aktivt eldreråd. 
Som ordfører er det godt å vite at vi har et eldreråd med svært 
oppegående pensjonister som følger med og deltar aktivt i 
samfunnsdebatten i byen. 
De sier fra når det er områder der de mener det må handles, og det er 
veldig bra. 
 
Jeg er glad for at vi har slike aktive eldreombud i byen. De som 
sørger for at vi som styrer og steller i byen ikke glemmer en svært 
viktig gruppe. 
Eldrerådet er også en viktig stemme i det politiske livet i byen, og 
det lyttes når eldrerådet uttaler seg. 
 
 
 
Vi har kanskje litt for ofte for stort fokus på de av våre eldre som 
ikke mestrer hverdagen godt. Så glemmer vi av de aktive, flotte 
pensjonistene som er et stort aktivum for samfunnet vårt. Vi skal ha 
fokus på begge deler. 
 
Pensjonister i dag er nysgjerrige og uredde. Dataalderen skremmer 
ikke så mye lengre, selv om utviklingen skjer så fort at selv de som 
er godt vant med ny teknologi knapt klarer å henge med. I vår 
kommune var eldrerådet først ute med å be om elektroniske 
lesebrett. Som foregangsmennesker for flere som sitter i 
kommunestyret og har problemer med den nye teknologien. 
 

Det kreves mye av dagens pensjonister for å henge med i den 
rivende utviklingen. Og jeg er glad for at vi i vår by har både har en 
aktiv pensjonistforening som organiserer og aktiviserer og ikke 
minst et aktivt eldreråd som står på for seniorene i kommunen.  
 
Den nye trenden i tiden er en enda større bruk av frivillige, det satses 
her, og det vil det gjøres uavhengig av hva slags regjering vi har. Jeg 
mener også at det er rett, og her har aktive pensjonister en helt 
sentral rolle. Jeg er glad for alle tiltak som settes i gang, både i regi 
av frivillighetssentralen, pensjonistforeningen og også eldrerådet. 
 
Jeg nevnte den tekonologiske utviklingen, men det som er det 
viktigste av alt, er den menneskelige dimensjonen. Vi trenger alle ei 
varm hand, et fang å sitte på for de små og et lite kjærtegn på kinnet. 
Dagens seniorer har en viktig rolle å spille, ikke minst i det at altfor 
mange savner menneskelig kontakt. Besøkstjenester er 
kjærkomment, en reservebestemor eller –far er også et savn for 
mange unger som har sine egne besteforeldre langt unna, og foreldre 
som jobber mye. 
 
De kommunale eldrerådene gjør en viktig jobb, og om dere skulle bli 
oppfattet som masete, så er det bare å si til det; 
Fortsett å mase, dere gjør en viktig forskjell! Men gjør det med et 
smil, det kommer dere lengst med. 
 
I dag skal dere møte gode kollegaer i nabokommunene, og jeg håper 
det blir en fruktbar dag for dere alle. Lykke til! 
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