Referat - Rådsmøte 09. juni 2022
Tid: 12.30–15.30
Sted: Husbanken, Kirkegata 15 0153 Oslo

Til stede:
Berit Brørby (leder), Anne Cecilie Kaltenborn (NHO Service og Handel), Anne Gamme (KS), Stian
Slotterøy Johnsen (Frivillighet Norge), Bjørn Lindstad (Frivillighet Norge) Hans Christian Sandlie
(OsloMet), Osmund Kaldheim (Husbanken), Sigbjørn Spurkland (Husbanken), Aina Strand (HOD), Jan
Davidsen (Pensjonistforbundet), Line Gaare Paulsen (IKT Norge), Arne Halsaas (Pensjonistforbundet),
Sekretariat:
Wenche Halsen, Tina Kjensli

Forfall:
Ingrid Køhler Knutsen (sekretariat), Jostein Jones (KS)

1. Velkommen og presentasjon av ny rådsleder v/Aina Strand
Aina Strand fra Helse- og omsorgsdepartementet presenterer ny rådsleder, Berit Brørby. Videre
presiseres justeringene i det nye mandatet for rådet og tilknytningen til Bo trygt hjemme-reformen,
som vil være rammen for arbeidet i rådet.
KS har utpekt ny representant til rådet; Jostein Ljones, leder av KS Vestland.

2. Godkjenning av inkalling og saksliste
Ingen merknader.

3. Gjennomgang av nytt mandat v/Berit Brørby
Rådsleder viser til orienteringen om nytt mandat innledningsvis, og åpner for kommentarer fra rådet.
Det er ingen kommentarer til mandatet som sådan.
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

4. Saker til behandling
Sak 1/22: Prioritere videreføring av saker fra forrige råd og eventuelt nye saker
v/Wenche Halsen
I sluttrapporten fra forrige rådperiode, som forrige rådsleder Trude Drevland overlevert helse og
omsorgsminister Ingvild Kjærkol 18. februar, var det fremhevet flere saker som det forrige rådet
anbefalte det nye rådet å jobbe videre med.
Whence Halsen oppsummerer kort de gjennomgang av de 10 ulike sakene:
•

Trygge hjem

•

Bærekraftig samfunnutvikling

•

Digitalt utenforskap

•

Eldre som forbrukere

•

Eldre som ressurs

•

Eldreombudets rolle vs rådets rolle

•

Eldrerådene

•

Transport

•

Partnerskap

•

Behov for mer kunnskap

Under punktet om eldreomudets vs. rådets rolle gir Aina Strand en kort orientering om regjeringens
forslag om å legge ned eldreombudet.
Det åpnes for diskusjon i rådet om hvilke av sakene, og eventuelt også nye saker, det er ønske å
jobbe videre med i neste periode.
Etter flere innspill besluttes det at sekeretariatet sender over et notat med prioriteringer til rådet.

Sak 2/22 – Elderådsopplæring - orientering om planer og status v/ Wenche Halsen
Senteret er nå godt i gang med oppdraget de er gitt i statsbudsjettet for 2022 om utvikling av et
opplæringstilbud for eldreråd, andre kommunale folkevalgte og administrative medarbeidere. Halsen
orienterer kort om piloten som skal gjennomføres til høsten i Vestfold og Telemark.
Det er ønske om at det orienteres ytterligere om arbeidet med opplæringen i en egen sak ved neste
rådsmøte.

Sak 3/22: Konferansen i Ålesund "Sammen for et aldersvennlig Norge", 25. oktober.
Rådets rolle og deltakelse v/ Wenche Halsen
Halsen orientering om målgrupper og tema for konferansen. Rådet inviteres til å sitte i arbeidsgruppa
for konferansen. Jan Davidsen følger arbeidet. Sekretariatet orienterer rådet fortløpene
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Sak 4/22: Arendalsuka v/Wenche Halsen
Arendalsuka arrangeres 15. – 19. august. Flere av rådsmedlemmen er tilstede i løpet av uka med sine
organisasjoner. Rådsleder vil også være tilstede. Halsen orienterer om hva senteret skal delta på.
Det besluttes at de fra rådet som er i Arendal skal samles én av dagene for å skape synlighet rund
sentert og rådets arbeid. Sekretariatet vil sende ut mer informasjon om tid og sted innen kort tid.

Sak 5/22: Høring "Bostøtte oppryddning og forankring" v/Osmund Kaldheim
Kommunal- og distriktsdepartementet har sendt rapporten «Bostøtten – opprydning og forankring»
på høring. Rapporten er utarbeidet av en offentlig oppnevnt ekspertgruppe, og ble overlevert
kommunal- og distriktsministeren 9. mai 2022. Frist for høring er 1. september 2022.
Rådsmedlem Osmund Kaldheim presenterer innholdet i rapporten og de sentrale spørsmålene.
Presiserer at bostøtten ikke er for de som eier bolig, og at dette må endres i saksnotatet.
Det åpnes for diskusjon om hvorvidt rådet skal levere et høringssvar.
Det besluttes at rådet skal sende en høring. Svaret skal peke på problemstillingene og utfrodringene i
rapporten. Sekretariatet sender et forslag til rådet for godkjenning som vil ha svarfrist i august.

Sak 6/22: Møtedatoer høst 2022 v/Wenche Halsen
Følgende datoer blir bestemt:

•

Mandag 12. september i Oslo, kl. 12.00 til 15.00

•

Mandag 24.oktober i Ålesund, kl. 12.00 til 15.00

•

Onsdag 23. november i Oslo, kl. 13.00 til 15.30

5. Eventuelt
Ingen saker til eventuelt.
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