Referat – Rådsmøte 17. februar 2021
Tid: 13:00 – 15:30
Sted: Digitalt
Til stede:
Trude Drevland (leder), Jan Davidsen (Pensjonistforbundet), Anne Cecilie Kaltenborn (NHO Service og
Handel), Hans Christian Sandlie (NOVA, OsloMet), Nils Røhne (KS), Anne Gamme (KS), Osmund
Kaldheim (Husbanken), Torstein Syvertsen (Husbanken), Stian Slotterøy (Frivillighet Norge), Line
Gaare Paulsen (IKT-Norge), Aina Strand (Helse- og omsorgsdepartementet)

Sekretariat:
Wenche Halsen, Ingrid Køhler Knutsen, Anne Berit Rafoss, Tina Kjensli Dyrseth

Sak 1: Åpning og velkommen v/ Trude Drevland
Rådsmøtet åpnes med velkommen fra rådsleder.

Sak 2: Oppstart og nye medarbeidere i Senteret for et aldersvennlig Norge v/ Wenche
Halsen
1. februar markerte starten for Senteret for et aldersvennlig Norge. Halsen tiltrådte da som leder, og
orienterte om oppstarten. Senteret skal videreføre oppgavene som ligger til Programmet for et
aldersvennlig Norge. Videre ble senterets nye medarbeidere presentert; prosjektleder Anne Berit
Rafoss og kommunikasjonsrådgiver Tina Kjensli Dyrseth.

Sak 3: Frivillighetsprosjektet v/Ingrid Køhler Knudsen
I statsbudsjettet har Senteret for et aldersvennlig Norge fått en engansbevilning på 5 mill. kroner
som skal bidra til sterkere involvering av frivilligheten.
Køhler Knutsen orienterte om status for disponering av midlene:
•

"Framtidens frivillighetslandskap" – et pilotprosjekt for modellutvikling av nye løsninger for
samspill mellom kommune og frivilligheten.
• Kommunikasjonskonsept rettet mot målgruppen.
• Planlegging av "Generation Games" som oppspill til Frivillighetens år i 2022.
Rådet kommer med innspill og spørsmål. Saken følges opp i neste rådsmøte.

Sak 4: Aldring i distriktene
•

"Et godt sted å bli gammel" –v/forsker Trond Bliksvær
Bliksvær presenterer rapporten med samme tittel fra Nordlandsforskning. Her beskrives en
situasjon rundt aldring og ruralitet som ikke er så pessimistisk som det gjerne legges frem –
hverken hos kommunene selv eller inbyggerne.

•

NOU 2020:15 Det handler om Norge v/Victor Norman
Norman presenterer utredningen om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene, og
de konkrete tiltakene utvalget har lagt frem. Livskvalitet trekkes frem som den sentrale
utfordringen, og tilgang på tjenester.

Det åpnes for dialog og diskusjon med de to innlederne.

Sak 5: Høring om utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene
Rådet beslutter at de vil se videre på om det skal lages en høringsuttalelse til NOU2020:15. Dersom
det blir aktuelt, vil denne utformes av sekeretariatet etter innspill som rådsmedlemmene sender inn,
hver for seg, i etterkant av møtet.
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