Referat - Rådsmøte 22.februar 2022
Tid: 12.00–13.45
Sted: Digitalt
Til stede:
Trude Drevland (leder), Jan Davidsen (Pensjonistforbundet, første del av møtet), Anne-Cecilie
Kaltenborn (NHO Service og Handel), Stian Slotterøy (Frivillighet Norge), Hans Christian Sandlie
(OsloMet), Sigbjørn Spurkland (Husbanken), Line Gaare Paulsen (IKT Norge), Aina Strand (HOD) og
Harald Olimb Norman (Pensjonistforbundet, siste del av møtet)
Sekretariat:
Wenche Halsen, Ingrid Køhler Knutsen og Nina Myklebust
Forfall: Osmund Kaldheim (Husbanken) og Anne Gamme (KS)

Sak 1: Åpning og velkommen v/ Trude Drevland
Rådsleder Trude Drevland ønsker velkommen og orienterer om dagsorden.
Vi lyser fred over Nils sitt hederlige minne. Rådsleder deltok i begravelsen.
Rådsleder informerer om at rådets rapport har blitt overlevert statsråden. Den og rådet ble møtt
med stor interesse, forståelse og åpnehet. Rådsleder fremhevet blant annet digitalisering og bolig
som viktige områder i den videre fremdriften med å skape et aldersvennlig samfunn.

Aina Strand (HOD) Informerer:
Takker rådsleder for strålende innsats ved overrekkelse av rådets rapport.
De er avklart at rådet videreføres, slik det er sammensatt. Det er planer om å finne ny leder som er
forankret i regjeringspartiene. Målet er å ha ny leder på plass før utgangen av mars. Rådsleder Trude
Drevland sitter ut mars.
Rådsmedlemmer vil bli kontaktet for evaluering og invitasjon til å bli med videre i rådet.
Det skal bygges bro mellom regjeringsplattformen og arbeidet innen aldersvennlig.

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 2: Teknologiutfordringen – videreføring i rådet
Digitalisering og sårbare brukere har vært et viktig tema for rådet. Rådsleder ber om at
rådsmedlemmene tar stilling til hvordan arbeidet med dette skal gjøres videre.
Line Gaare Paulsen (IKT Norge) oppsummerer kort den dialogen rådet har hatt innenfor tematikken
på tidligere møter. Foreslår at regjering/departement foretar en utredning (NOU) for å sikre en bred
gjennomgang av temaet. Rådet bør komme med innspill til en slik NOU. Dette forslaget støttes.
Det må lage en plan for de som ikke er digitale. Graden av hvor digitale de eldre er varierer og det
samme gjør utfordringene. Dette må normaliseres, og det bør lages benevnelser for de ulike
grupperingene som trenger å styrke den digitale tilværelsen sin.
Innen teknologi og aldersvennlig er der flere tema som kan fokuseres på og som bør belyses.
Herunder blant annet digitalt utenforskap, digital sikkerthet og sårbare forbrukere. En lite belyst
problemstilling er de utfordringen som oppstår for pårørende når noen faller fra.
Der finnes allerede etablerte/aktive prosjekt som fremmer kunnskap og digital trygghet blant de
eldre. Det er et faktum at det kan være utfordrende å få tilgang til eller ta imot hjelp. Det er ønskelig
med mer tilskudd for å fortsette allerede etablerte prosjekt.
Det åpnes for innspill og kommentarer.
Det er enighet om at rådet skal fortsette å bygge videre på denne høyst aktuelle problematikken.

Sak 3: Programarbeidet til partiene
Det nærmer seg opptrapping til valgkamp og programpostene til partiene skal være ferdig høsten
2022. Rådet skal utforme et dokument med tema som er viktig innenfor aldersvennlig. Dette skal
oversendes partienes programkomite.
Rådets rapport oppsummerer mange av temaene som har vært viktig for rådet, og bør legges til
grunn for dette skrivet. Tema som nevnes; Medvirkning, transport, inkludering, eldrerådenes roller
og mandat, tversektorielt samarbeid, helhetlig organisering, sosial og økonomisk bærekraft.
Skrivet må formuleres konkret, handlingsrettet og noe begrunnet for at det skal kunne benyttes i
valgkampsammenheng.
Det åpnes for innspill og kommentarer.
Det besluttes at innspill/formuleringer sendes til sekretariatet før neste rådsmøte.
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Sak 4: Frivillighetens år
Prosjektet Mobilisere seniorressursen

Rådet har blitt løpende orientert om prosjektet siden oppstart. Milepæl er nå nådd, med
delingskonferanse 15.februar, med over 600 digitale deltagere. Rådsleder var tilstede på
delingskonferansen og var en del av sofapraten som avsluttet dagen. Kan melde om en inspirerende
dag.
Senteret har jobbet sammen med Halogen på dette prosjektet, hvor 12 kommuneer deltok. Det har
blitt gjennomført 10 samlinger.
Resultatet av prosjektet er en digital veileder hvor man kan bla seg gjennom ulike temaer og laste
ned verktøy som kan brukes i arbeidet med å engasjere flere seniorer i lokalmiljøet. Nå må vi jobbe
for å spre denne og få kommunene til å bruke veielderen.
Det åpnes for innspill og kommentarer.
Sekretariatet tar med innspillene for videre og oppfordrer Stian Slotterøy til å sende inn et par
setninger som synliggjør bredden og mangfoldet i den eksisterende organiserte frivilligheten.

La deg engasjere - kampanjen
Kampanjen starter nå i uke 8 og går ut uke 12.
Kampanjen inkluderer radioinnslag samt annonser i helgemagasin, lokalaviser og sosiale medier.
Annonsene har blitt testet på testpanel, har to ulike målgrupper og to ulike budskap. La deg egasjere
er en egen landingsside på aldersvennlig.no der det gis tips til hvordan engasjere seg.
De ulike annonsene vises og det åpnes for innspill og kommentarer.
Sekretariatet takker for fine tilbakemeldinger.

Ny rapport verdien av pensjonistenes innsats
NyAnalyse har på vegne av senteret oppdatert tallene og rapporten Statens seniorråd fikk utviklet i
2016/2017.
Senteret, rapporten og tallene har fått synlighet, blant annet gjennom flere innslag på Tv2 sammen
med kulturminsisteren.
Verdien av innsatsen som pensjonistene gjør i løpet av et år er verdt 29 milliarder. Med rikitg innsats
vil verdien kunne være doblet i 2035.
Det åpnes for innspill og kommentarer.
Frivillighet Norge har jobbet med en kronikk basert på den nye rapporten. Setter stor pris på dialogen
som har vært med senteret i forbindelse med dette.
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Generasjonslekene 2022
Som markering av Frivillighetens år, har senteret i samarbeid med NFS, invitert landets kommuner til
å søke om å få hjelp og støtte til planleggingen av Generasjonslekene i 2022. Generasjonslekene er et
arrangement med aktiviteter som skal bidra til mangfold og inkludering på tvers av generasjoner.
18 kommuner er etter søknadsrunden valgt ut, og får hjelp gjennom hele prosessen ved å delta på
samlinger med informasjon og diskusjon. De vil få tilsendt gratis arrangørpakke med
promoteringsmateriell og tilgang til designfiler for alt materiell. Arrangementperioden strekker seg
fra mai – sept/oktober.
Det åpnes for innspill og kommentarer. Ingen kommentarer.

Frivillighet Norge og Frivillighetens år
Stian Slotterøy, Frivillighet Norge, orienterte om Frivllighetens år. Målet med Frivillighetens år er å
øke deltagelsen i frivillige organisasjoner, fjerne barirerer for deltagelse og synliggjøre den frivillige
sektorens betydningen for samfunnet.
Frivillighetens år er en felles fest som skapes over hele landet, hvor Frivillighet Norge er med som
koordinator. Dette er en anledning for å rekruttere nye frivillige, skape nye samarbeid og synliggjøre
de ulike organisasjonene.
Det skal gjennomføres en rekke aktiviteter og arrangement. Herunder; "Vår dag",
signalarrangement, profilarrangement, kampanjer, Frivillighetens museum, podcast og fysisk
konferanse på Gardermoen.
Der er svært høy aktivitet i hele landet, og stor oppslutning rundt ulike aktiviteter.
En nasjonal undersøkelse som er gjennomført viser lokale, frivillige organisasjoner ønsker å komme i
kontakt med flere 60+. Covid har skapt høyere barrierer for deltagelse i frivilligheten. Det er behov
for økt mobilisering og rekruttering av nye.
Det oppfordres til at rådsmedlemmer og deres organisasjoner tar kontakt hvis de ønsker samarbeid
med Frivillinghet Norge knyttet til Frivillighetens år. Koordinering kan bidra til at vi forsterker
hverandre og budskapet.
Det åpnes for innspill og kommentarer.
Rådsleder påpeker at ensomhet og utenforskap er like relevant innen frivillighet som innenfor
digitalisering. Oppfordrer til at dette kan knyttes sammen i skrivet til kommunepolitikerene gjennom
kortsiktige og konkrete sosiale tiltak.
Pensjonistforbundet melder at de skal være med signalarrangementet Sykkelturen 2022. Har kjøpt
elsykkel og skal sykle fra Nordkapp til (nesten) Arendal.
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Sak 5: Partnerskapsordning
Sekretariate gir kort status på senterets partnerskapsordning som skal skape synergier på tvers av
sektorer og bransjer. Det vil være mulig å samarbeide med senteret på to ulike nivå, hvorav de
strategisker partnerne forplikter seg til å delta i et tverrfaglig prosjekt som skal bidra til et mer
aldersvennlig samfunn.
Per dags dato er det signert 9 avtaler, hvorav 7 er på strategisk nivå og 2 på samarbeidsnivå. Der er
en målsetning om å igangsette 2-3 prosjekt i 2022.
Det åpnes for innspill og kommentarer.
Sekretariatet takker for gode tilbakemeldinger på partnerskapsordningens struktur og målsetninger.
Innspill fra rådet blir tatt med inn videre i prosessen, og konkrete forslag til aktuelle partnere på ulike
nivå fulgt opp.

Sak 6: Eldrerådsopplæring
Kort gjennomgang av oppdraget som senteret har fått tildelt. Der foreligger et anmodningsvedtak,
forankret i statsbudsjettet. Oppdraget vil konkretiseres fra HOD.
Oppdraget skal løses i samarbeid med rådet, KS, pensjonistforbundet og andre aktuelle intressenter.
Konkret skal det tilbys eldrerådsopplæring. Dette kan løses på flere måter. Det er allerede
gjennomført en digital pilot i Rogaland, og neste steg vil nå være å se på hva den neste versjonen av
opplæring skal inkludere.
Det har vært gjennomført innledende møte med KS og Pensjonistforbundet. Pensjonistforbundet
ønsker å være en del av prosjektet. Venter på tilbakemelding fra KS. I tillegg vil representanter fra
Leve Hele Livet være med i prosjektgruppen.
De sittende eldrerådende er nå midt i sin periode. På bakgrunn av dette, er det gjennomført en
spørreundersøkelse for å kartlegge ønsker og behov. 632 respondenter og resultatene av
spørreundersøkelsen gir tydelige forbedringspotensiale.
Det åpnes for innspill og kommentarer.Sekretariatet tar med innspillene videre i prosessen.

Eventuelt
Sekreteriatet foreslår møtedatoer frem til sommeren. 24.mars, 28.april. Den opprinnelig foreslått
datoen i juni er endret fra 16. til 9. Datoer justeres etter behov når ny rådsleder er på plass.
Ingen andre saker til eventuelt.
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