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Eldrerådet i Nord-Trøndelag - sluttrapport 60+ samarbeid 
over grensen 

 
Sluttrapport for initieringsprosjektet 60+ samarbeid over grensen  
N30441-70-11 Delområde: NGR 
 
Sammendrag: 
Målet med dette initieringsprosjektet var å etablere kontakt mellom norske og 
svenske potensielle samarbeidspartnere for å utveksle kunnskap, ideer og 
erfaringer. Prosjektet ville undersøke muligheter for å utvikle et samarbeidsprosjekt 
mellom Trøndelag og Jämtland som skal bidra til å øke eldre sin deltakelse og 
medvirkning i politikken. 
 
Prosjektets bakgrunn: 
Statens seniorråd i Norge mener at de politiske partier må oppfordres til å sette i 
verk tiltak for at eldre skal bli rettmessig representert på valglistene til kommune- og 
fylkestingsvalg, at eldre må sjøl være villige til å påta seg verv som folkevalgte, og 
de eldre sine egne organisasjoner bør stimulere til dette. Dette synliggjør arbeid på 
tre ulike arenaer for å øke eldre sin deltakelse og innvirkning; i partiorganisasjonene, 
i eldre sine organisasjoner og i forhold til enkeltindivider. I Norge er eldre over 60 år 
underrepresentert i politikken, men de er samtidig en viktig ressurs i samfunnet. 
Eldregruppen er økende i antall, og det er viktig at deres ressurser kommer 
samfunnet til nytte.  Eldrerådet i Nord-Trøndelag ønsker å bidra til å øke eldre sin 
deltagelse i politikken. I samarbeid med eldre i Jämtland vil vi utveksle kunnskap, 
ideer og erfaringer for hvordan dette kan gjøres og iverksette tiltak. 
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Prosjektbeskrivelse: 
Prosjektet har som mål å etablere kontakt mellom norske og svenske potensielle 
samarbeidspartnere for å utveksle kunnskap, ideer og erfaringer. Initieringsprosjektet 
vil undersøke muligheter for å utvikle et samarbeidsprosjekt mellom Trøndelag og 
Jämtland som skal bidra til å øke eldre sin deltakelse og medvirkning i politikken. 
 
Målsetting: 
Målsettingen er regiontenkning – eldre med i diskusjon om utvikling av 
eldredemokrati. 
 
Resultat: 
Det er avholdt to møter med representanter fra eldrerådene i Sør- og Nord-
Trøndelag og representanter fra pensjonærforbundet avd. Jämtland. Ny 
prosjektsøknad er utarbeidet med bakgrunn i ideer som kom fram i møtene. 
Det er søkt om støtte til å drive prosjektet videre – Aktiv 60+. Dette jobbes det 
fortsatt med og dersom videre finansiering oppnås, vil prosjektet få en start i 2013. 
 
 
Vennlig hilsen 
for Eldrerådet i Nord-Trøndelag 
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