Protokoll fra møte i Statens seniorråd
Dato: 29. oktober
Klokkeslett: 09.00 - 16.00
Sted: Helsedirektoratet
Til stede: Wenche Frogn Sellæg, Carl I. Hagen, Rita Lekang, Hans Olav Tungesvik, Liv
Thun, Ole Mathis Hetta, Tora Aasland og Turid Wickstrand
Forfall: Erik Råd Herlofsen
Fra sekretariatet: Eilin Ekeland, Inger Molvik, Wenche Halsen og Anne Kjersti Toft (ref)
Fra Helse- og omsorgsdepartementet: Reneé Høegh-Kron

Saker:

Sak

Tittel

Sakstype

49/15

Innkalling og saksliste

Beslutning

50/15

Referat fra møtet 17. september

Orientering

51/15

Undersøkelse om pensjonistenes tidsbruk

Beslutning

52/15

Innspill til strategi for moderne eldrepolitikk

Diskusjon/beslutning

53/15

Innspill til tarifforhandlingene

Diskusjon/beslutning

54/15

Samarbeid med Den Norske Turistforening

Beslutning

55/15

Frokostseminar om aldersdiskriminering

Orientering

56/15

Orientering

57/15

Analyse av fysiske aktivitet i den eldre del av
befolkningen
Statsbudsjettet 2016

58/15

Helsepolitisk barometer

Orientering/beslutning

59/15

Eventuelt

Orientering
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Sak 49/15
Innkalling og saksliste
Det var ingen kommentarer til innkalling og saksliste.
Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 50/15
Referat fra sist møte
Det var en kommentar til referatet, det mangler et ord på side fem; »Det er for eksempel 3 %
flere 75-åringer …». Sekretariatet retter opp referatet.
Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 51/15
Undersøkelse om pensjonistenes tidsbruk
Prosjektleder i TNS Gallup Joachim Nylén presenterte hovedfunn fra
tidsbruksundersøkelsen.
Resultatene bearbeides videre og tilrettelegges for offentliggjøring i samarbeid med
kommunikasjonsansvarlig.
Vedtak:
Statens seniorråd gir sekretariatet fullmakt til å utvikle medieplanen og kommunisere
resultatene i henhold til planen, samt å øke innleie av kommunikasjonsressurser tilsvarende
en ukes arbeid.

Sak 52/15
Innspill til strategi for moderne eldrepolitikk
Rådsleder Wenche Frogn Sellæg og sekretariatsleder Eilin Ekeland innledet til diskusjon
med utgangspunkt i fremlagt notat. Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har som mål å
få strategien ferdig i løpet av november, rådet har derfor en mulighet til å spille inn til
strategien mens den fremdeles er under utarbeidelse. Rådet diskuterte fremlagt forslag til
brev til HOD og kom med sine innspill.
Statens seniorråd ønsker å sende et brev til statsråd Solveig Horne i Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet om at rådet har hatt møte hvor lovforslaget til ny likestillings- og
diskrimineringslov ble diskutert. Rådet ønsker å uttrykke at de er skuffet og opprørt over at
departementet ikke tar stilling til om alder skal inn som diskrimineringsgrunnlag.
Vedtak:
Rådet slutter seg til forslaget om at det sendes et brev til Helse- og omsorgsdepartementet
med innspill til strategi for moderne eldrepolitikk. Det fremlagte forslag godkjennes med de
endringer som fremkom på møtet. Sekretariatet ferdigstiller og sender brevutkastet til rådet
for eventuelle kommentarer.
Rådet sender et brev til statsråd Solveig Horne, hvor medlemmene uttrykker sin skuffelse
over at regjeringen ikke har tatt stilling til alder som diskrimineringsgrunnlag i forbindelse
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med det fremlagte forslag til ny likestillings- og diskrimineringslov. Sekretariatet utformer
forslag til brev.

Sak 53/15
Innspill til tarifforhandlinger
Rådsleder Wenche Frogn Sellæg og seniorrådgiver Anne Kjersti Toft innledet til diskusjon
om rådet ønsker å sende innspill til tarifforhandlingene der man gjør spesielt oppmerksom på
problemer som møter eldre i arbeidslivet i dag og nødvendigheten av å stimulere til en
forlenget yrkesdeltagelse for personer over 60 år. Rådet støtter forslaget og synes det er en
god ide å tilskrive partene som bærer et stort ansvar for seniorenes plass i arbeidslivet.
Partene har allerede begynt forberedelsene forhandlingene, så det er rett tidspunkt å gjøre
det nå. Rådet ønsker at man sender et brev til hovedorganisasjonene hvor det opplyses om
at det sendes i kopi til underorganisasjonene.
Vedtak:
Rådet ønsker at det sendes et brev med innspill til tarifforhandlingene til partene i
arbeidslivet i tråd med det som er anført ovenfor. Sekretariatet bes om å utforme forslag til
brev.

Sak 54/15
Samarbeid med Den Norske Turistforening
Rådsleder Wenche Frogn Sellæg og seniorrådgiver Inger Molvik orienterte om arbeidet som
er gjort for å starte et mulig samarbeid med Den Norske Turistforening (DNT). Sekretariatet
har hatt et forberedende møte og det er avtalt et nytt møte på ledelsesnivå 24. november.
Rådet er positiv til et økt samarbeid med DNT, men ønsker å ha et klart forslag til hva vi kan
samarbeide om.
Vedtak:
Rådet mener at det foreløpig ikke foreligger samarbeidsplaner som er konkrete nok til at det
er naturlig å inngå en samarbeidsavtale på det nåværende tidspunkt, men rådet ønsker å
diskutere et fremtidig samarbeidsområde med DNT.
Sekretariatet i samarbeid med rådsleder fortsetter dialogen med DNT om et mulig
samarbeid.

Sak 55/15
Frokostseminar om aldersdiskriminering
Seniorrådgiver Anne Kjersti Toft orienterte om forslag til program og arbeidet som er gjort
med frokostseminaret om aldersdiskriminering. Rådet synes det er en god ide å samarbeide
på tvers av generasjonene og synes programmet ser fint ut. Rådet kom med innspill til hvem
man kan invitere til seminaret. Hvis noen av rådsmedlemmene ønsker å komme på seminar i
nærheten av sitt bosted vil rådet dekke eventuelle utgifter.
Det arbeides videre med frokostseminar i Stavanger og Bodø. Sekretariatet samarbeider
med de rådsmedlemmene som bor der for lokal tilpasning og planlegging.
Vedtak:
Tatt til orientering.
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Sak 56/15
Analyse av fysisk aktivitet i den eldre del av befolkningen
Sekretariatsleder Eilin Ekeland orienterte om bestilling av utvidet analyse av fysisk aktivitet til
den eldre delen av befolkningen. Helsedirektoratet har gjennomført en undersøkelse hvor en
stor alderskohort ble slått sammen. Rådet ønsker å dele opp denne kohorten og slik øke
kunnskapsgrunnlaget om fysisk aktivitet hos den eldre del av seniorbefolkningen. Rådet
støtter at det brukes midler til dette formål i henhold til vedtak på forrige møte om restmidler
(sak 41/15).
Vedtak:
Tatt til orientering.

Sak 57/15
Statsbudsjettet 2016
Sekretariatsleder Eilin Ekeland orienterte om forslag til statsbudsjett 2016 med utgangspunkt
i tilsendt redegjørelse for poster og omtale som har betydning for seniorer. Midler til Statens
seniorråd har ikke egen post på statsbudsjettet, og må følgelig omtales i tildelingsbrevet til
Helsedirektoratet. Rådsleder tar dette opp med politisk ledelse i HOD og sekretariatet følger
saken opp internt i Helsedirektoratet. Rådet synes det er bekymringsfylt at Arbeids- og
sosialdepartementet ikke har nevnt eldre/seniorer i det hele tatt i sin budsjettproposisjon. På
sikt synes rådet at man bør vurdere å sende brev til flere departementet at det mangler
seniorperspektiv i deres proposisjoner.
Rådet ønsker å sende et brev til HOD og be om en egen post på statsbudsjettet for 2017.
Brevet bør sendes rundt juletider for å passe til budsjettprosesser i departementet.
Sekretariatet bes om å utforme et brev.
Vedtak:
Tatt til orientering.

Sak 48/15:
Eventuelt
- Rådsleder Wenche Frogn Sellæg tok opp rådets økonomiske situasjon. Rådet ser det
som sitt ansvar å godkjenne forslag til budsjett og regnskap, og ønsker jevnlige
kvartals/halvårsrapporter til behandling i rådet. Dette for å unngå å komme i den
situasjon at det ved slutten året står ubrukte midler igjen på budsjettet, samtidig som
man har vært nødt til å avslå støtteverdige prosjekter på tidligere møter.
- Det er kommet en forespørsel om å støtte en utvidelse av NOVAs studie om livsløp,
aldring og generasjon (Norlag) slik at man i neste runde også fikk med seg dem som
ved inklusjon i studien var over 63 år. Disse er nå over 75 år og rådet ser det som
svært viktig at det blir innhente kunnskap om de eldste kohortene. På tidligere møte
har rådet fått presentert undersøkelsen, og rådet kunne tenke seg å støtte utvidelsen
av prosjektet, men hadde ikke økonomisk ramme til det. Nå er den økonomiske
situasjonen noe annerledes, samtidig som merutgiftene ved utvidelsen av
undersøkelsen søkes fordelt på flere. Rådet ønsker at man bruker midler til NOVA i
den grad det er restmidler.
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Vedtak: Rådet bruker resterende midler til å støtte en utvidelse av NorLag3 til
også å omfatte de eldste alderskohortene.
Et rådsmedlem spurte om helseministerens drastiske forslag til kutt i akutt
lokalsykehus skal kommenteres av rådet. Rådet ser at dette er en viktig sak, men
mener at det er utenfor mandatet.
Et rådsmedlem spurte om Statens seniorråd skal mene noe om prøveordningen med
statlig finansiering av eldreomsorgen. Rådet mener at dette er utenfor mandatet.
Neste møte er det siste før jul og det blir middag etter møtet.
Sekretariatet kommer til å be om lesebekreftelse fra rådet ved utsendelse av spesielt
viktige eposter.
Sekretariatet orienterte om utfylling av reiseregninger.
Rådet ber sekretariatet sjekke om det skal betales arbeidsgiveravgift for honorarene
til rådet.
Sekretariatet orienterte om seminar om fysisk aktivitet som Statens seniorråd
arrangerte sammen med Helsedirektoratet. Seminaret var vellykka og sekretariatet
opplevde samarbeidet med Helsedirektoratet som nyttig.
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