Referat - Rådsmøte 24. mars 2022
Tid: 12.00–15.00
Sted: Digitalt/Helsedirektoratet, Vitaminveien 4, 0483 Oslo
Til stede:
Trude Drevland (leder), Anne Cecilie Kaltenborn (NHO Service og Handel), Anne Gamme (KS), Stian
Slotterøy (Frivillighet Norge), Hans Christian Sandlie (OsloMet), Osmund Kaldheim (Husbanken),
Sigbjørn Spurkland (Husbanken, digitalt), Aina Strand (HOD), Arne Halaas (Pensjonistforbundet)
Sekretariat:
Wenche Halsen, Ingrid Køhler Knutsen, Tina Kjensli Dyrseth (digitalt)
Forfall:
Line Gaare Paulsen (IKT Norge), Jan Davidsen (Pensjonistforbundet)

Åpning og velkommen v/ Trude Drevland
Rådsleder Trude Drevland ønsker velkommen og orienterer om aktiviteter og status for arbeidet.
Rapporten "Et aldersvennlig samfunn på agendaen" er overrekt statsråd Ingvild Kjerkhol. Et godt
møte mellom rådsleder og statsråden.

Nytt fra HOD v/ Aina Strand
Rådgiver i HOD, Aina Strand, orienterer om prosessen med ny rådsleder, rådets sammensetning og
mandat. Det er ikke avklart hvem ny rådselder blir. Ingen signaler om å endre sammensettningen av
medlemmene i rådet. Regjeringen vil sende rådet et nytt brev med justert mandat basert på politiske
prioriteringer.
HOD vil gjennomføre evalueringssamtaler. Rådsmedlemmene blir inkalt fortløpende.

Sak 1: Høring Folkehelsemeldingen
Det skal utarbeides en ny stortingsmelding om folkehelsepolitikken. Rådet er invitert til å gi innspill til
den nye folkehelsemeldingen som skal fremmes våren 2023.
Det er allerede gjort et arbeid på dette fra sekereatriatet/Senteret for et aldersvennlig Norge sin side
gjennom Helsedirektoratets vurderinger av og innspill.
Det åpnes for diskusjon om hvorvidt rådet skal ønsker å gi innspill, deretter hvilke temaer
rådsmedlemme mener er viktig å sette søkelys på når det gjelder folkehelse og eldre.
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

Det besluttes at sekretariatet lager utkast til innspill. Utkastet sendes rådsmeldemmene for
tilbakemelding og godkjenning. Sekrtariatet oversender rådets innspillsnotat til departementet innen
fristen den 13. april 2022.

Sak 2: Høring av NOU 2021:11 «Selvstyrt er velstyrt» - Brukerstryt personlig assistanse
v/Arne Halaas
Helse- og omsorgsdepartementet har inviteret rådet som høringsinstanse til å avgi uttalelser til NOU
2021:11. Arne Halaas, generalsekretær i Pensjonistforbundet redegjør kort for innholdet i NOUen,
som omhandler forslag til forbedringer i ordningen med brukertstyrt personlig assistanse (BPA).
Det åpnes for diskusjon om hvorvidt rådet skal gi sin uttalelse.
Det besluttes at rådet ikke skal levere et høringssvar.

Sak 3: Innspill til fylkespartiene v/Trude Drevland
Det nærmer seg opptrapping til valgkamp og programpostene til partiene skal være ferdig høsten
2022. Rådet har i et tidligere møte besluttet å utforme et dokument med tema som er viktig innenfor
aldersvennlig som skal spilles inn til lokapartienes program.
Forslaget er at en fokuserer på bolig/trygge hjem, digitalisering, betydningen av planleging og bruk av
seniorenes erfaring/kompetanse.
Det åpnes for diskusjon om foreslåtte temaer.
Det besluttes at folkehelseperspektivet må være utgangspunkt for dokumentet. Sekereatriaetet tar
ansvar for den endelige utformingen. Dette sendes rådsmedlemene for skriftilig tilbakemelding.
Sekretarietet vil sende endelig dokument til fylkespartiene for videre distribusjon.

Sak 4: NOU om digitalisering v/Trude Drevland
Rådet har hatt digitalisering som tema på flere av sine møter. Derfor ble også digitalisering et av
fokusområdene i rådets sluttleveranse til Helse- og omsorgsdepartementet. Rådet anbefaler der at
"……den nye regjeringen må følge opp strategien som den forrige regjeringen la fram om økt digital
deltakelse og kompetanse i befolkningen med en offentlig utredning (NOU) for digital inkludering. Det
vil være behov for en systematisk opplæring og for holdningsendring blant de med digital frykt. Å
være digital hindrer utenforskap og vil også bidra til å bekjempe ensomhet."
Det åpnes opp for diskusjon og innspill på hvordan temaet best kan følges opp videre fra rådets side,
og om NOU er løsningen.
Det enighet om at rådet må ha fokus på digitalt utenforskap, og at det er behov for mer kunnskap.
Det vil ikke følges videre opp med forslag til en NOU, men rådet vil ta en mer aktiv rolle for å løfte
dette i samfunsdebatten.
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