Protokoll fra Statens seniorråds møte 26.3.2015
Til stede: Wenche Frogn Sellæg, Erik Råd Herlofsen, Tora Aasland, Rita Lekang,
Hans Olav Tungesvik, Turid Wickstrand Iversen, Ole Mathis Hetta, og Carl I. Hagen.
Forfall: Liv Thun
Fra sekretariatet: Eilin Ekeland, Eva Irene Holt, Wenche Halsen og Inger Molvik.
Fra Helse- og omsorgsdepartementet: Aina Strand
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13/15

Godkjenning av innkalling og saksliste

Rita Lekang, rådet
Jorunn Killingstad,
Helsedirektoratet
Eva Holt, sekretariatet

Beslutning

Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjent. Ingen saker til eventuelt.
14/15

Godkjenning av protokoll og referat
Vedtak:
Protokoll fra møtet 12. februar 2015 godkjent. Referat utsatt til neste
møte.

15/15 Orienteringsrunde
Sekretariatsleder informerte om nye nettsider. Statens seniorråd er nå på Facebook og
Twitter.
Vedtak:
Orienteringene tatt til etterretning.

Statens seniorråd
Helsedirektoratet, Postboks 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Universitetsgata 2, Oslo Tlf.: 24 16 38 85
E-post: statens.seniorraad@helsedir.no Internett: www.seniorporten.no

16/15 IA-avtalen
Rådsmedlem Rita Lekang ga en generell gjennomgang av IA-avtalene med særlig vekt
på delmål 3 og fokus på hvordan IA-avtalen virker for å få seniorene til å stå lenger i
arbeid og hvilke faktorer som bidrar til at seniorene står i jobb eller går av. Det tredje
delmålet for inneværende periode er å forlenge yrkesaktiviteten etter fylte 50 år med
tolv måneder.
Vedtak:
Orienteringen om IA-avtalen tatt til etterretning. Sekretariatet arbeider
videre til neste møte med et notat samt tar kontakt med SSP, KS og
Arbeids- og sosialdepartementet/NAV for eventuelt samarbeid.
17/15 Frisklivssentraler
Rådet har signalisert et noe større fokus på en sunn og aktiv aldring, samt at
Helsedirektoratet i mange år har ønsket å løfte frem og sette fokuset på en sunn og
aktiv aldring, i tillegg til gode helse- og omsorgstjenester for de som har behov for det.
Jorunn Killingstad, leder av frisklivssentralen i Modum kommune og fra
Folkehelsedivisjonen i Helsedirektoratet orienterte om Helsedirektoratets arbeid og
erfaringer med frisklivssentraler. Frisklivssentraler er en kommunal helsefremmende
og forebyggende helsetjeneste.
Vedtak:
Orientering om frisklivssentraler tas til etterretning.
18/15 Forskning og kunnskapsbehov
Eva Holt fra sekretariatet orienterte om forskning og kunnskapsbehov om eldre i
Norge. I rådets strategi 2015-2017 er det innen området «samfunnsressurs» formulert
et mål om å bidra til at eldre deltar og er aktive i samfunnslivet. Imidlertid finnes det lite
samlet kunnskap på dette området, sammenlignet med f.eks. arbeidsliv der det finnes
forholdsvis mye og oppdatert forskning. Det kan derfor være aktuelt for rådet å
samarbeide med forskningsinstitusjoner for å skaffe mer og oppdatert kunnskap og
eventuelt gjøre egne undersøkelser. Tidligere råd har fått SSB til å bearbeide data for
en rapport kalt Seniorer i Norge.
Rådet går foreløpig ikke inn for å bestille en ny rapport Seniorer i Norge, men vil følge
opp temaet på neste rådsmøte.
Vedtak:
Rådet går foreløpig ikke inn for å bestille en ny rapport Seniorer i Norge.
Rådet ber sekretariatet komme med en ny sak til neste rådsmøtet, der det
konkretiseres hvilke temaer rådet bør bestille oppsummering på.
19/15 Høring diskrimineringsutredningen
Rådet har vært sterkt engasjert for å få på plass et utvidet vern mot diskriminering på
grunn av alder. Rådet har hatt denne saken til behandling i flere rådsmøter (Sak 04/14)
og det har tidligere konkludert med at det i tillegg til et diskrimineringsvern mot
aldersdiskriminering også er viktig å beholde kjønnslikestillingsloven. En utredning om
behovet for et utvidet vern mot diskriminering på grunn av alder ble sendt på høring fra
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Barne- og likstillingsdepartementet dagen med høringsfrist 27. mars. Til saken forelå
forslag til høringsuttalelse. Rådet støtter enstemmig opp forslaget til et eget lovvern
mot aldersdiskriminering, enten i form av en egen lov eller som del av en universell lov.
Rådet understreker at en eventuell universell lov, der aldersdiskriminering inngår, ikke
må bidra til å svekke de andre diskrimineringsvernlovene – spesielt ikke
likestillingsloven. Se høringsuttalelse:
https://www.regjeringen.no/contentassets/9040de02925547cda176dd0d60b8f1e8/state
ns_seniorrad.pdf

Vedtak:
Forslag til høringsuttalelse fra Statens seniorråd sendes departementet
med de justeringene som framkom på møtet.
Dette vedtaket erstatter vedtaket fra 12. februar 2015.
20/15 Kommunikasjon og holdningsarbeid
Statens seniorråd skal være rådgiver overfor offentlige myndigheter og instanser på
nasjonalt nivå om vesentlige forhold som angår de eldre i befolkningen. Videre skal
rådet være aktive i samfunnsdebatten og drive utadrettet informasjon og
holdningsarbeid.
For at Statens seniorråd skal sette et klarere fotavtrykk og bli «kjent for noe», mener
sekretariatet det vil være en farbar vei å fordype seg i ett konkret tema over tid. Det vil
si at de løpende sakene går sin gang, men at man parallelt definerer et klart prosjekt
som kjøres over en periode med det formål å bidra til å få innført noe nytt, få til en
endring eller bringe ny kunnskap.
Et større prosjekt, som skal sette et fotavtrykk, krever ressurser utover den daglige
driften i sekretariatet.
Vedtak:
Saken ses i sammenheng med sak 16/15 og 18/15, og følges videre opp av
sekretariatet.
21/15

Fallforebyggende arbeid – Sikker senior

Statens seniorråd mottok i slutten av januar en forespørsel fra Norsafety om et møte angående
prosjektet «Sikkersenior 2015-2019». Norsafety er et offentlig eid nordnorsk
kompetansesenter med visjon om å bidra til trygge og sikre kommuner, regioner og fylker.
(http://www.norsafety.no/). Prosjektet er tenkt som et femårig utviklingsprogram for reduksjon
av ulykkesrelaterte personskader blant eldre.
Ivar Østberg, leder Harstad Eldreråd, har sendt rådsmedlem Hans Olav Tungesvik en
forespørsel om møte med Statens seniorråd for å informere om samme prosjekt.

Vedtak:
Informasjonen om prosjektet «Sikker senior» tatt til orientering. Rådet arbeider
på Nasjonalt nivå og er kjent med at liknende prosjekter er i gang i flere regioner
i landet forøvrig.
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22/15

Deltakelse på Arendalsuka

Svært mange organisasjoner deltar nå på Arendalsuka. De fleste med en stand alene eller i
samarbeid med andre, og står evt også for ett eller flere arrangementer. Sekretariatet har vært
i kontakt med Senter for Seniorpolitikk om et evt samarbeid. De vil være der, men ønsker ikke
et samarbeid med oss i år med den begrunnelse at SSP vil konsentrere seg om

arbeidslivet, mens deltagelse fra rådet vil medføre et mye videre perspektiv på aldring,
diskriminering utenfor arbeidsliv etc.
Vedtak:
Statens seniorråd deltar ikke på Arendalsuka med programpost eller stand.

23/15 Eventuelt
Ingen saker til eventuelt.
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