Referat - Rådsmøte 12. september 2022
Tid: 12.00–15.00
Sted: Nathionaltheateret konferansesenter (KS), Haakon VIIs gate 9,
0161 Oslo

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

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
Ingen merknader.

2. Godkjenning av referat fra møtet 9. juni 2022
Ingen merknader.

3. Saker til behandling
Sak 7/22: Høring endring i kommuneloven v/Ingrid Køhler Knutsen
Knutsen orienterer om Kommunal- og distriktsdepartementes forslag til endringer i lov 22. juni 2018
nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) som er ute på høring, og presenterer
endringene som er relevant for rådets mandat.
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

I høringsbrevet oppsummerer departementet blant annet forslag til endringer i reglene om valg til
folkevalgte organer, at medvirkningsråd skal kunne opprette arbeidsutvalg.
Det åpnes for kommentarer fra rådets medlemmer.
Rådet er svært opptatt av hvordan eldrerådene kan bli effektive og gode medvirkningsråd som er
attraktive for kommunen. God saksopplysning vil kunne bidra til økt innflytelse og status for
eldrerådene i kommuner og fylkeskommuner. Det er viktig at eldrerådet kan sette ut oppgaver og
hente inn ressurspersoner.
Rådet for et aldersvennlig Norge stiller seg positiv til at medvirkningsråd skal kunne opprette
arbeidsutvalg, og støtter departementets vurdering i at oppnevnelse av arbeidsutvalg vil kunne gjøre
det lettere å fordele oppgaver og å organisere seg slik at medvirkningsrådene vil kunne involvere seg i
flere saker eller gå dypere inn i den enkelte sak.
I rådets høringsnotat om endringen i kommuneloven legges det til og presiseres det som allerede står
i kommuneloven; at eldrerådene kan trekke til seg andre ressurser og eksperter for å opplyse en sak.

Sak 8/22 – Digitalisering og veien videre. KDDs handlingsplan for Digital hele livet –
status v/Line Gaare Paulsen.
Digitalisering har vært en viktig sak for rådet, og har gjennom flere utspill i media bidratt til at digitalt
utenforskap og digital inkludering er kommet på dagsorden.
Solberg-regjeringen utarbeidet strategien Digital hele livet. Dagens regjering har tatt denne videre og
skal nå utarbeide en handlingsplan. IKT-Norge ved rådsmedlem Line Gaare-Paulsen er av KDD valgt ut
til å sitte i arbeidsgruppen. Pensjonistforbundet sitter i referansegruppen.
Rådsleder har sendt en henvendelse til statssekretær Gunn Karin Gjul i KDD om møte knyttet til
digitalisering. Men ikke fått svar. Sekretariatet sjekker muligheten for plass i referansegruppen.
Uansett utfall, vil ha innflytelse på innholdet.
Line Gaare Paulsen legger frem forskning og aktualitet knyttet til eldre og digitalisering, og orienterer
om status og arbeidet i med handlingsplanen. Det skal holdets to arbeidsmøter før jul. Utkast til rnotat skal være klart i februar 2023. Midler til handlingsplanen kommer tidligst i 2024.
Det besluttes at saken flyttes til rådsmøtet i oktober for videre diskusjon. I mellomtiden gjøre
rådsmedlemmene en vurdering av temaet digitalisering i sin organisasjon. Det åpnes for innspill og
diskusjon om hvilke tiltak og forslag til aktiviteter rådet skal spille inn.
Et endelig vedtak om rådets tilnærming til veien videre gjøres på rådsmøtet i november.
Rådsmedlemmene vil få ettersendt presentasjonen (ppt) til Paulsen.

Sak 9/22: WHO-medlemskap status v/Anne Berit Rafoss.
Rafoss orienterer om WHO - Verdens helseorganisasjon – sitt nettverk for byer og samfunn som
arbeider med å tilrettelegge samfunnet for eldre innbyggere: WHO - Global Network for Age-friendly
Cities and Communities. De som ønsker å være en del av dette må søke om medlemskap, og
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medlemskap gis basert på gitte krav. Senteret for et aldersvennlig Norge er klare til å søke. Saken
ligger for endelig vedtak i Helse- og omsorgsdepartementet.
Det åpnes for kommentarer.
Det bes om at det presiseres at Senteret for et aldersvennlig Norge sender søknad om medlemskap
på vegne av det nasjonale nettverket for aldersvennlig kommuner i Norge. Og at det er nettverket av
kommuner som blir medlem. Det er ikke like tydelig i saksdokumentene. (Hvem det faktisk søkes
medlemskap for var uklart i saksdokumentene og ble diskutert i møet. Ddet korrekte er det nasjonale
nettverket av aldersvennlig kommuner.)
Rådet sender brev og anmoder politiske ledelse i HOD om at søknad om et medlemskap i WHOs
nettverk for aldersvennlige byer og lokalsamfunn prioriteres.

Sak 10/22: Rådets tilnærming til eldre og arbeidsliv – hvordan sette dette temaet på
rådets agenda – hva skal være rådets policy rundt eldre og arbeidsliv v/Wenche Halsen
Halsen presiserer at i rådets oppdrag med å bidra til å gjennomføre Nasjonalt program for et
aldersvennlig Norge ligger bruk av seniorressursen i arbeidsliv og frivillig arbeid. Frivilligheten har
vært et tema som rådet har vært engasjert i og jobbet med. Temaet eldre i arbeidslivet har derimot i
liten grad vært berørt.
Senter for seniorpolitikk (SSP) har et spesielt ansvar for dette temaet på oppdrag fra arbeidslivets
trepartssamarbeid. Det betyr imidlertid ikke at alt løses der. Rådsleder og sekretariatsleder har avtalt
møte med Kari Østerud i SSP mandag 19. september for å bli kjent og for å se på muligheter for felles
prosjekt.
Det orienteres samtidig om partneravtalen mellom SSP og Senteret for et aldersvennlig Norge.
Det åpnes for diskusjon om hvordan skal temaet eldre i arbeidslivet settes på rådets agenda – hva
skal være rådets policy rundt eldre og arbeidsliv?
KS har også ekspertise på temaet arbeidsliv, og tilbyr mer innsikt fra deres kant på et senere
rådsmøte.
Det er ikke et mål å gå tungt inn i dette fra rådets side, men det er enighet om at det er viktig med
flere stemmer inn i debatten. Det besluttes at saken settes opp på sakslista til rådsmøtet i oktober,
der det skal vedtas hvilke områder innenfor temaet rådet skal engasjere seg i.

Sak 11/22: Oppdrag fra senteret til rådet – hvordan få temaet aldersvennlig på et
høyere nivå i kommunene v/Anne Berit Rafoss
Rafoss som leder arbeidet med senterets Nettverk for aldersvennlige lokalsamfunn, orienterer om
utfordringene ved at de demografiske endringene ikke er forankret høyt nok opp i kommunene.
Kunnskap, viljen og lysten er der, og flere av kommunene har fått aldersvennlig inn i samfunns og
arealplanen, men det munner ikke alltid ut i konkrete tiltak eller plass i økonomiplaner.
Det åpnes for innpill om hvordan rådet kan bidra senteret og derigjennom kommunene.
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Det besluttes at rådsleder tar kontakt med kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik, for å belyse
utfordringene de som jobber med aldersvennlige lokalsamfunn ser og for å diskutere utfordringer og
muligheter Staten v/departementet og kommunene har for å utvikle aldersvennlige lokalsamfunn.
Kommunalministeren skal delta på senteret og rådets konferanse den 25. oktober, der han i
innspillene til innhold i sitt innlegg vil utfordres til å svare på dette.

4. Orienteringer:
1. Partnerskap og nettverk status - og hvordan jobber senteret med partnerskap og nettverk v/
Nina Myklebust og Anne Berit Rafoss
2. Konferanse i Ålesund – innhold og status v/Wenche Halsen og Nina Myklebust
25. oktober i Ålesund. Rådet vil få tilsendt invitasjon og bes dele denne i sine kanaler.
3. Eldrerådsopplæringen v/Ingrid Køhler Knutsen
Prøves ut på eldreråd og fylkeseldreråd i Vestfold og Telemark i oktober og november.
4. Nasjonal helse- og samhandlingsplan ute på høring v/Wenche Halsen
Det sendes ikke innspill fra rådet.
5. Brev til kommunale lovpålagte råd med mulige innspill til samfunnsplanene som er under
utvikling i kommunene v/Berit Brørby
6. Møteaktiviteter v/Berit Brørby Det gjennomføres møter med medlemmene i rådet.
Det er også avtalt møter med: Norges Handicapforbund, MIRA-senteret, Eldre Skeive v PRI,
Senter for seniorpolitikk, leder for Kommunalkomiteen på Stortinget. Videre er det bed om
møte med ledere av andre relevante Stortingskomiteer.
HOD er i dialog med sametinget for et møte. Rådsleder og leder av sekretariatet deltar på
arbeidsmøtet med nordiske eldreråd i regi av Nordens velferdssentral. Og Senior Norge har
bedt om møte og rådsleder skal ve om møte med Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
(FFO).
7. Innspillsmøtene til Bo trygt hjemme-reformen v/Wenche Halsen.
8. Forslag til møteplan for 1. halvår 2023 v/Berit Brørby
Følgene møtedatoer vedtas:
o
08.02.23
o
26.04.23
o
14.06.23

5. Eventuelt
Ingen saker til eventuelt.
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