Referat - Rådsmøte 19. april 2021
Tid: 12.00–14.00
Sted: Digitalt

Til stede:
Trude Drevland (leder), Jan Davidsen (Pensjonistforbundet), Anne Cecilie Kaltenborn (NHO Service og
Handel), Nils Røhne (KS, digitalt), Anne Gamme (KS), Sigbjørn Spurkeland (Husbanken), Torstein
Syvertsen (Husbanken), Stian Slotterøy (Frivillighet Norge), Line Gaare Paulsen (IKT-Norge), Aina
Strand (Helse- og omsorgsdepartementet)
Sekretariat:
Ingrid Køhler Knutsen, Wenche Halsen, Anne Berit Rafoss, Tina Kjensli Dyrseth

Sak 1: Åpning og velkommen v/ Trude Drevland
Rådsleder Trude Drevland ønsker velkommen og orienterer om aktiviteter og mediesaker der rådet
har uttalt seg.

Sak 2: Eldrestyrt planlegging/medvirkning – Hvilke erfaringer har de gjort seg i Stange?
v/Anne Gamme og Nils Røhne
Gamme og Røhne viser til ulike eksempler og betraktninger på medvirkning – og begrepet
"eldrestyrt". Det har skjedd mye de siste årene, både på individ- og systemnivå. Samtidig er det
behov for å skape større bevissthet i kommunene om involvering av eldrerådene. Eldrerådene må
også selv ta ansvar, og gjøre seg synlig.
Samhandlingsboka og Håndbok for aldersvennlige lokalsamfunn har flere gode eksempler og tips til
hvordan kommunene kan involvere inbyggerne sine.
Det åpnes for diskusjon med medlemmene i rådet.

Sak 3: Eldrerådsopplæring – erfaring fra Rogaland v/Jan Davidsen
Davidsen orienterer om innholdet i det digitale kurset for eldrerådene som er holdt i Rogaland.
Tilbakemeldingene er gode, og de ser at eldrerådene tar en annen rolle etter skolering.

Senteret for et aldersvennlig Norge
Telefon (+47) 47 47 20 20
E-post AldersvennligNorge@helsedir.no
Org.nr. 983 544 622

Postadresse
Pb 220 Skøyen, 0213 Oslo
Besøksadresse
Ystenesgata 6 b, 6003 Ålesund

Sak 4: Presentasjon av Helsepolitisk barometer v/Wenche Halsen og Anne Cecilie
Kaltenborn
I Helsepolitisk barometer 2021 har rådet i alt stilt 5 spørsmål til befolkningen. Formålet med
undersøkelsen er å kartlegge befolkningens holdninger i helsepolitiske spørsmål. Undersøkelsen
gjennomføres av KANTAR. Resultatene ble presentert i et webinar 13. april. Rådsleder deltok som en
av flere som kommenterte resultatene. Halsen presenterer resultatene fra undersøkelsen.
NHO Service og Handel har også vært med i undersøkelsen. Kaltenborn oppsummerer deres
resultater.
Det åpnes for kommentarer fra rådet. Det besluttes at rådsmedlemmene sender sine innspill om
vurdering og bruk av resultatene til sekretariatet. Dette presenteres i neste rådsmøte.

Sak 5: Trygge hjem-konseptet v/Wenche Halsen
Halsen gir en kort oppdatering med status for prosjektet. Konseptet for TV-serie må eventuelt selges
inn til et nytt produksjonsselskap. Arbeidsgruppen jobber videre med debattserien som planlegges å
gå til høsten.
Rådet kommer med sine innspill og kommentarer.

Sak 6: Frivillighetsprosjektet – status og veien videre v/Ingrid Køhler Knutsen
Sekretariatet gir en kort status for pilotprosjektet for modellutvikling av nye løsninger for samspill
mellom kommune og frivilligheten. Halogen AS er valgt som samarbeidspartner. Det er sendt ut
invitasjon til alle landets kommuner om å være med. Søknadsfrist er satt til 1. mai.
Rådet ber om ny orientering når prosjektet har kommet videre.

Sak 7: Generasjonslekene – v/Anne Berit
Vil bli tatt opp på et senere tidspunkt.

Sak 8: Digitalisering og IKT – forberedelse til neste møte v/Trude
Utgår.

Aktualiteter/Orienteringer
•
•
•

Boligpolitikk og boligpriser v/Sigbjørn Spurkeland og Torstein Syversen
Sekretariatet og Husbanken skal samarbeide om utspill for å synliggjøre hvilke muligheter
som finnes.
NAV har endret åpningstid. Dette vil ramme de eldre v/Trude Drevland
Aldersgrense for valgmedarbeidere v/Trude Drevland
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