Referat - Rådsmøte 24. oktober 2022
Tid: Kl. 16.00–18.30
Sted: Quality Hotel Ålesund

Til stede:
Berit Brørby (leder), Anne Gamme (KS), Stian Slotterøy Johnsen (Frivillighet Norge), Anne-Cecilie
Kaltenborn (NHO Service og Handel), Aina Strand (HOD), Olav Eikemo (Senter for seniorpolitikk, til
sak 13/22)
Digital deltakelse:
Hans Christian Sandlie (OsloMet), Line Gaare Paulsen (IKT Norge), Sigbjørn Spurkland (Husbanken),
Jon Anders Drøpping (KS, til sak 13/22)
Forfall:
Jostein Jones (KS), Osmund Kaldheim (Husbanken), Jan Davidsen (Pensjonistforbundet)
Sekretariat:
Wenche Halsen, Ingrid Køhler Knutsen (referent)

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
Ingen merknader.

2. Godkjenning av referat fra møtet 12.september 2022
Ingen merknader.

3. Saker til behandling
Sak 12/22: Digitalisering
•

Det er avtalt møte med statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet 9. november 2022.
Rådsleder og Wenche Halsen deltar.

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

•

Line Gaare Paulsen oppdaterte status på arbeidet med handlingsplanen for Digital hele livet. Det
er for kort tid til fristen 31.10.2022 til at rådet samlet kunne gi sitt innspill. Rådsmedlemmene ble
derfor oppfordret til å levere innspill fra sine organisasjon innen 31.10.2022.
Frivillighet Norge har levert sine innspill.

•

To minutt fra rådsmedlemmene om digitalisering:
NHO v/ Anne-Cecilie Kaltenborn viste til sitt innlegg under sak 14/22
Hans Christian Sandlie – påpekte at vi vet for lite om hvilke grupper som faller utenfor og hvilke
som mestrer den digitale hverdagen.
Frivillighet Norge v/ Stian Slotterøy Johnsen pekte på at frivilligheten selv ofte henvender seg via
digitale løsninger og på den måten ikke når ut til alle de ønsker å nå.
Line Gaare Paulsen viste til sikkerhet og personvern som kan gjøre det vanskelig for mange å hjelpe
de som ikke mestrer de digitale løsningene og nevnte bruk av fremtidsfullmakt som en mulig
løsning.

Rådet konkluderte med at det er store kunnskapshull og at det er behov for mer forskning på
området. Utredningsarbeidet skal være ferdig medio februar 2023. Det er en mulighet for rådet til
fortsatt å engasjere seg i tematikken når man ser hva arbeidet med handlingsplanen kommer opp
med.

Sak 13/22 – Eldre og arbeidsliv, besøk av Olav Eikemo fra Senter for Seniorpolitikk
(tilstede) og Jon Anders Drøpping fra KS (digitalt)
Olav Eikemo innledet med en presentasjon om hva seniorpolitikk er, om behovet for
seniorarbeidskraft i Norge og avgangsmønstre og pensjonering.
Jon Anders Drøpping holdt en presentasjon om seniorer i kommunal sektor og hva som er særlige
arbeidslivsutfordringer i kommunal sektor. Å beholde og fastholde arbeidstakere har vært et
prioritert område.
Rådet satte stor pris på de fyldige presentasjonene og er enig om at dette er en tematikk rådet bør
ha en mening om. Diskusjonen berørte temaer som handlet om at eldre arbeidstakeres ønske om
fleksibilitet kan stå i kontrast til kampen mot deltid, og at tiltak for etter- og videreutdanning innen
IKT som et grep for å hindre for tidlig arbeidslivsavgang, må skje i arbeidslivet. Andre temaer som ble
tatt opp var behovet for tilrettelegging og oppgavedeling som stimulerer flere til å stå lenger i arbeid.

Sak 14/22 – Demografiendringene og vekst i privat tjenesteyting v/Anne-Cecilie
Kaltenborn
Anne-Cecilie Kaltenborn innledet med en presentasjon om hvordan NHO på bakgrunn av
demografiendringene ser behovet for vekst i privat tjenesteyting og hvordan det offentlige kan
stimulere til utvikling av enkle servicetjenester som er viktige for at eldre kan bo lenger hjemme. Det
markedet som i dag eksisterer, er i stor grad et "svart" marked. Kaltenborn mener det er behov for å
utrede en ordning med subsidierte lavterskeltjenester. Det bør utvikles en norsk modell basert på
erfaringer fra andre land. Det offentlige kan ikke levere alle tjenester folk ønsker seg.
Gode diskusjoner fulgte innledningen med spørsmål om hva det er som hindrer et velfungerende
marked uten at det trengs statlige subsidier, hvordan det kan fungere i de mest rurale strøkene og
hvordan dette kan gi fok som står utenfor arbeidsmarkedet en mulighet.
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Det ble forelått å løfte temaet opp i en egen konferanse.

Sak 15/22: Besøk av statsråd Ingvild Kjekhol på rådsmøte 23. november
Statsråd Ingvild Kjerkhol kommer til rådsmøtet 23. november. Leder starter med en innledning. Hvert
av rådsmedlemmene holder et innlegg på 2 – 3 minutter om sine kjerneområder knyttet til arbeidet
for et aldersvennlig Norge som de er opptatt av, gjerne som spissede budskap.

Sak 16/22: Ny stortingsmelding om levekår i byer og byområder
Regjeringen starter arbeidet med en stortingsmelding om levekår i byar og byområder. Kommunalog distriksdepartementet er ansvarlig og Arbeids- og inkluderingsdepartementet er en viktig
samarbeidspart i arbeidet med meldingen. Meldinga skal etter planen bli lagt fram for Stortinget
våren 2023.
"Eit sentralt kunnskapsgrunnlag for arbeidet med meldinga vil være NOU 2020: 16 Levekår i byer –
gode lokalsamfunn for alle, som omhandlar levekårs- og integreringsutfordringar i område i og rundt
dei store byane i Noreg."
Våren 2023 legges også ny folkehelsemelding fram for Stortinget. Det er rimelig å anta at det er mye
av innholdet i disse to meldingene som vil være sammenfallende, også når det gjelder utviklingen av
gode, aldersvennlige lokalsamfunn.
Rådet bør gi sine innspill til meldingsarbeidet med fokus på hvilke ressurser seniorene representerer i
utviklingen av gode lokalsamfunn.
Senteret undersøker litt om hvordan videre prosess og hvilke muligheter rådet har for innspill.

4. Orienteringer
Det ble gitt orienteringer om
•
•
•
•

Statsbudsjettet for 2023
Eldrerådsopplæring som er under utprøving
Norsk deltakelse på en workshop i Stockholm i regi av Nordens velferdssenter om
eldrerådsarbeid i Norden
Samarbeidsprosjekt med KS om gode eksempler på universell utformin (UU). Det arrangeres flere
webinar om prosjektet.

5. Eventuelt
Neste nasjonale konferanse vil bli avholdt våren 2023, sentralt på Østlandet.
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