Referat - Rådsmøte 24. november 2021
Tid: 14.00–17.00
Sted: Radisson Blu Oslo Gardermoen, Hotellvegen, 2060
Gardermoen/digitalt

Til stede:
Trude Drevland (leder), Jan Davidsen (Pensjonistforbundet), Anne-Cecilie Kaltenborn (NHO Service og
Handel), Stian Slotterøy (Frivillighet Norge), Bjørn Lindstad (Frivillighet Norge), Hans Christian Sandlie
(OsloMet), Osmund Kaldheim (Husbanken), Sigbjørn Spurkland (Husbanken), Torstein Syvertsen
(Husbanken), Arne Marius Fosse (HOD), Line Gaare Paulsen (IKT Norge/digitalt), Anne Gamme
(KS/digitalt),
Sekretariat:
Wenche Halsen, Ingrid Køhler Knutsen, Tina Kjensli Dyrseth, Nina Myklebust
Forfall:
Aina Strand (HOD), Nils Røhne (KS)

Sak 1: Åpning og velkommen v/ Trude Drevland
Rådsleder Trude Drevland ønsker velkommen og orienterer om dagsorden.

Orientering fra HOD v/Arne Marius Fosse
Avdelingsdirektør i Helse og omsorgsdepartementet, Arne Marius Fosse, takker rådet for innsatsen
og orienterer om veien videre for rådet.
Departmenentet ser behovet for tydelige stemmer og pådrivere og mener sammensettingen av rådet
fungerer godt. Koblingen av ulike sentrale aktører som ikke hadde eldrepolitikken som hovedmål,
men som sitter på viktige virkemidler, bidrar til nye tanker og løsninger.
Departementet merker seg at stadig flere tenker aldersvennlig. I sluttrapporten bes det om at rådet
kommer med tydelige vurderinger og anbefalinger for det videre arbeidet med et aldersvennlig
Norge.

Sak 2: Rådets sluttrapport v/Trude Drevland
Rådsleder går igjennom forslag til rådets sluttrapport, som Fosse fra departementet viste til. Det
åpnes for innspill og kommentarer til rapporten fortløpende under gjennomgangen – både på
innhold og struktur.
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

Rapporten peker på hva rådet har jobbet med, men også hvilke erfaringer de har gjort seg de siste
tre årene, og hva de mener det bør satses mer/videre på i tiden fremover.
Det besluttes at innspill sendes til sekretariatet som skriver om og sender ut rapporten på ny for
godkjennelse av alle rådets medlemmer og evt. nye kommentarer.

Sak 3: Veien videre for Nye Servicejobber v/Wenche Halsen og Anne-Cecilie
Kaltenborn
Det har vært møte mellom sekretariatet og NHO Service og Handel om et felles utspill fra rådsleder
og rådsmedlem Anne-Ceilie Kaltenborn. Det vises til presentasjonen av Nye Servicejobber fra
rådsmøtet 22. september 2021 med tanke på budskap og mål med inlegget.
Det foreligger et utkast og talepunkter. Rådet blir oppfordret til å gi innspill på et case fra
distriktsnorge som kan supplere utspillet.

Sak 4: Evaluering Nasjonal konferanse: Sammen for et aldersvennlig Norge 1.
november v/Nina Myklebust
Nina Myklebust fra sekretariatet gir en kort oppsummering og evaluering av konferansen 1.
november, som var et felles arrangement i regi av Rådet og Senteret for et aldersvennlig Norge.
Konferansen var hybrid, med både plenum og parallellsesjoner. I alt samlet den 450 deltakere, både
fysisk og digitalt (inkl. innledere). Gode tilbakemeldinger på faglig innhold. Over 93 % av deltakerne
er intertessert i å delta på en liknede konferanse neste år.
Hele konferansen ligger ute på senterets nettsider: Se opptak av konferansen Sammen for et
aldersvennlig Norge - Aldersvennlig Norge

Sak 5: Kampanje med Rådet for et aldersvennlig Norge v/Wenche Halsen
Sekretariatet ved Wenche Halsen presenterer kampanjen som skal være en hilsen fra det sittende
rådet, med oppspark til et nytt råd og til beslutningstakere om at arbeidet med aldersvennlig bare så
vidt er i gang.
Kampanjen blir en helsides annonse med bilde av rådsleder. Annonsen skal distribuseres i riks- og
regionalaviser i desember.
Det åpnes for innspill og kommentarer.
Sekretariatet tar med innspillene for videre spissing av budskapet.

Eventuelt
Ingen saker til eventuelt.
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