Referat - Rådsmøte 21. oktober 2020
Klokken: 12.00–16.00
Sted: OsloMet, Stensberggata 26, 0170 Oslo
Til stede:
Trude Drevland (leder), Jan Davidsen (Pensjonistforbundet), Anne Cecilie Kaltenborn (NHO Service og
Handel), Hans Christian Sandlie (NOVA, OsloMet), Nils Røhne (KS, digitalt), Anne Gamme (KS),
Osmund Kaldheim (Husbanken), Torstein Syvertsen (Husbanken), Stian Slotterøy (Frivillighet Norge),
Bjørn Lindstad (Frivillighet Norge, digitalt), Line Gaare Paulsen (IKT-Norge), Aina Strand (Helse- og
omsorgsdepartementet)
Sekretariat:
Ingrid Køhler Knutsen, Fredrick Tønsvoll Mortvedt, Wenche Halsen

Sak 1: Åpning og velkommen v/ Trude Drevland
Rådsmøtet åpnes med velkommen fra Trude Drevland påfulgt av en runde rundt bordet med
refleksjoner over hvordan rådets arbeid har påvirket medlemmenes respektive organisasjoner.
Runden etterfølges av diskusjon og innspill på rådets arbeid til nå og fremover.

Sak 2: Konseptet Trygge hjem v/ Wenche Halsen
Halsen orienterer om konseptet Trygge hjem og arbeidsgruppens første møte. Halsen redegjør for
arbeidsgruppens vurderinger om avgrensning og innramming av konseptet i en første fase. Wenche
koordinerer arbeidet videre fra sekretariatets side.
Det åpnes for innspill og kommentarer fra rådet.

Sak 3: Kampanjen Du må bare planlegge litt v/ Ingrid Køhler Knutsen
Køhler Knutsen presenterer det planlagte kampanjeløpet og innholdet i første uttak høsten 2020.
Kampanjefilmen og -nettside vises for rådet.

Sak 4: Styrket arbeid med frivillighet v/ Ingrid Køhler Knutsen
I rådets fokusområder for 2020–2021 er det foreslått at frivillighet skal være et av de prioriterte
områdene.
Det er i årets statsbudsjett foreslått en engangsbevilgning til programmet for et aldersvennlig Norge
på 5 mill. kroner som skal bidra til sterkere involvering av frivilligheten i programmet.
Køhler Knutsen innleder til diskusjon og innspill: Hvordan kan rådets fokusområde og programmets
oppgaver koordineres og bidra til en samlet innsats på området?
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Sak 5: Rådsmøtene framover
•
•

•
•

Rådet diskuterer forslag til temaer og innhold for de kommende rådsmøtene. Drevland
ønsker å invitere Eldreombudet til det første møtet i 2021.
Neste rådsmøte er 23. november. Til møtet inviteres statssekretær Frøydis Høyem fra
Helse- og omsorgsdepartementet som ønsker å hilse på rådet. Det diskuteres tema for
møtet.
Rådsmøtet 23. november 2020 utsatt til tidlig 2021 grunnet koronasitasjonen i Oslo.
Datoene for rådsmøter våren 2021: 17. februar, 19. april, 17. juni. Sekretariatet kaller inn
i Outlook.

Sak 6: Aktualiteter/orienteringer v/Ingrid Køhler Knutsen
•
•

•

Seksjonssjef for senteret i Ålesund er ansatt. Starter 1. februar 2021.
Digitalt frokostmøte om boliger for eldre fra et distriktsperspektiv 10. november. Programmet
i samarbeid med NBBL, Pensjonistforbundet og Huseierne. Hans Christian Sandlie og Torstein
Syvertsen er blant innlederne.
Leve hele livet-konferansen 18. november. Rådet godt representert som innledere og i panel.
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