Protokoll fra Statens seniorråds møte 12.2.2015
Til stede: Wenche Frogn Sellæg, Erik Råd Herlofsen, Tora Aasland, Rita Lekang,
Hans Olav Tungesvik, Turid Wickstrand Iversen, Ole Mathis Hetta, Liv Thun og Carl I.
Hagen.
Fra sekretariatet: Eilin Ekeland, Eva Irene Holt, Wenche Halsen og Inger Molvik.
Møtet startet med deltakelse på frokostseminar arrangert av Senter for seniorpolitikk
(SSP): Arbeid og pensjon – valgmuligheter til glede eller besvær?
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01/15

Godkjenning av innkalling og saksliste

Sakstype
Beslutning
Beslutning
Orientering
Beslutning
Beslutning
Beslutning
Beslutning
Drøfting
Drøfting
Orientering
Orientering
Beslutning

Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjent. Ingen saker til eventuelt.
02/15 Godkjenning av protokoll og referat
Utkast til protokoll og referat fra møtet 10. og 11. desember var sendt ut med
møtepapirene.
Vedtak:
Protokoll og referat godkjent. Fra og med februarmøtet blir protokoll
sendt ut elektronisk for godkjenning i løpet av en uke etter møtet.
Etter godkjenning publiseres protokollen på nettsiden. Referat
sendes til rådet for kommentarer og arkiveres deretter.
03/15 Orienteringsrunde
Rådsleder, sekretariatsleder og rådets medlemmer orienterte om aktivitet siden sist.
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Vedtak:
Orienteringene tatt til etterretning
04/15 Årsrapport 2014
Et utkast til en årsrapport var utarbeidet på bakgrunn av protokoller og referater fra
møtene i rådet. Tidligere råd har publisert en årsrapport. Mandatet til nåværende råd
innebærer å skrive en seniorpolitisk uttalelse. En årlig oppsummering kan være en
hjelp til dette. Dessuten er en slik årsrapport noe mer informativ enn protokoller fra
møtene.
Vedtak:
Rådet slutter seg til årsrapporten. Rapporten ferdigstilles, sendes alle
departementer og publiseres på nettsiden.
05/15

Høring Prioriteringsutvalget

Regjeringen nedsatte 21. juni 2013 et offentlig utvalg som skal vurdere hvordan vi best
møter dagens prioriteringsutfordringer i helsesektoren. Mandatet for arbeidet var å
vurdere prinsipper, kriterier og virkemidler for prioritering. Rapporten skal danne
grunnlag for en stortingsmelding om prioriteringer i helsesektoren. Utvalget leverte sin
rapport onsdag 12. november 2014. Den er sendt ut på høring med høringsfrist 20.
februar 2015.
Sekretariatet hadde i samråd med rådsleder utarbeidet et utkast til høringssvar og et
bakgrunnsnotat i denne saken. Utkastet var sterkt kritisk til utvalgets konklusjoner, og
hevdet at de foreslåtte prioriteringskriteriene i praksis er sterkt aldersdiskriminerende.
Det fremkom ulike syn i Rådet både når det gjaldt tolkning av utvalgets konklusjoner
og den relativt sterke ordbruk i høringsutkastet. Rådsflertallet sluttet seg til
synspunktene, men ønsket at det i det endelige utkastet skulle fremgå tydeligere at det
var Rådets tolkning av utvalgets konklusjoner som lå til grunn for høringssvaret. De
ønsket også at enkelte forsterkende formuleringer skulle strykes.
Vedtak:
Rådets flertall slutter seg i hovedsak til uttalelsen. En bearbeidet versjon
sendes rådets medlemmer til endelig godkjenning innen høringsfristen.
Ola Mattis Hetta er uenig i rådets tolkning av utvalgets arbeid og konklusjon,
og slutter seg ikke til uttalelsen. Hetta understreker imidlertid at en i det
videre arbeidet må unngå at aldersdiskriminerende strukturer og praksis
etableres.
Carl I Hagen ønsker å se en bearbeidet versjon før han eventuelt stiller seg
bak høringsuttalelsen.
06/15

Kommunikasjonsplan/strategi

Sekretariatet hadde utarbeidet utkast til strategi for rådet for perioden 2015 – 2017.
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Kommunikasjonsrådgiver Wenche Halsen gjennomgikk strategidokumentet som fikk
full tilslutning fra Rådets medlemmer.
Strategien har hovedfokus på kommunikasjon, men vil også være førende for de
øvrige aktivitetene i rådet, siden kommunikasjon i vid forstand er dekkende for det
meste av rådets mandat. Formålet med strategien er å sikre at en jobber mot de
målene som er satt, og slik sikrer at aktivitetene en arbeider med er innenfor
mandatet og de fokusområdene som er besluttet.
I strategien er det tatt utgangspunkt i at rådet skal skape holdningsendring gjennom
å bidra til å endre synet på eldres plass i arbeids- og samfunnslivet, samt at rådet
skal gi råd til offentlige myndigheter og instanser på nasjonalt nivå om vesentlige
forhold som angår seniorbefolkningen.
Strategien dekker følgende områder:
• Arbeidsliv – stå lenger i arbeid
• Samfunnsressurs – aktiv fritid og aktiv aldring
• Diskriminering – alder er en ressurs
Vedtak:
Fremlagte kommunikasjonsstrategi vedtatt
07/15
Fra Husbanken: Utkast til veileder: Hvordan bo bra i alderdommen?
NIBR skal på oppdrag fra Husbanken utarbeide en veileder: Hvordan bo bra i
alderdommen. Den skal være rettet mot det brede publikum og formålet er å
inspirere gruppen godt voksne til å planlegge behov for tiltak når det gjelder
bolig/bosituasjon i tide. De ønsket innspill fra Statens seniorråd på både tekst og
innhold i veilederen.
Det forelå et utkast til svarbrev fra Rådet.
Vedtak:
Rådet slutter seg til uttalelsen med de kommentarer som fremkom under
møtet. Sekretariatet ferdigstiller uttalelsen og oversender den til NIBR
v/forsker Lise Schmidt.
08/15

Utredning om aldersdiskriminering

Rådet diskuterte i 2014, ved flere anledninger, behovet for utvidet vern mot
diskriminering på grunn av alder - også utenfor arbeidslivet. Rådet hadde god dialog
både med Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren, og Likestillings- og
diskrimineringsombudet i saken. Regjeringen bad i 2014 om en utredning av temaet
og oppdraget ble tildelt tre advokater. Det har vært dialog mellom rådet og advokatene
som hadde oppdraget med utredningen.
Utredningen fra advokatene foreligger nå og konkluderer med at det er behov for
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vern mot aldersdiskriminering også utenfor arbeidslivet. De skisserer ulike mulige
måter å gjøre dette på. Konklusjonen er altså i tråd med det rådet har arbeidet for.
Vedtak:
Det utarbeides et forslag til brev som sendes statsministerens kontor med
kopi til Solveig Horne. Forslag til brev og notat om utredningen legges
fram for rådet på møtet i mars.
09/15

Rapport om pensjonsgrenser

Arbeids- og sosialdepartementet har gitt Vista Analyse og professor Steinar Holden
(UiO) i oppdrag å vurdere fordeler og ulemper ved å heve de pensjonsrelaterte
aldersgrensene, sett i lys av endringer i levealder.
Rapporten foreligger nå, og den belyser den nedre grensen for uttak av
alderspensjon i folketrygden (62 år), rett til garantipensjon fra 67 år og den øvre
aldersgrensen på 75 år for opptjening av pensjon og beregning av delingstall for
årlig pensjon. Rapporten konkluderer med at heving av den nedre grensen på 62 år
vil ha positiv effekt både på arbeidstilbud og på offentlige finanser. Dette på tross av
at dagens fleksible pensjonssystem i utgangspunktet er kostnadsnøytralt, dvs. det
er den enkelte arbeidstaker som bærer kostnadene ved å starte tidlig med å ta ut
pensjon. I beregningene legges det også inn en økning av antall uføretrygdede,
men det er et usikkert estimat. Det vil ikke ha tilsvarende effekter å justere hverken
67 års grensen eller 75 års grensen, da endringer her vil gjelde relativt få personer.
Vedtak:
Statens seniorråd tar saken til orientering.
10/15

Foreløpig regnskap 2014 og budsjett 2015

Rådet har bedt om å bli orientert om forbruket for 2014, og det er ønskelig med en
debatt om bruk av «frie midler» for 2015.
Ubrukte midler for 2014, tilsvarende NOK 1.730.000 er søkt overført til 2015. En
endelig avklaring om disse ubrukte midlene vil først skje ved fremleggelsen av revidert
nasjonalbudsjett i juni.
Vedtak:
Statens seniorråd tar orienteringen til etterretning. Et endelig forslag om
bruk av midlene for 2015 fremlegges i rådsmøte 26. mars.
11/15

Rutiner for bestilling av reiser, reiseregninger og honorar

For at rådets medlemmer enkelt skal kunne bestille reiser og få utbetalt sine honorarer,
kan det være hensiktsmessig med klare rutiner. Rådsmedlemmer avklarer med
rådsleder på forhånd dersom eventuelle oppdrag for rådet utover møtene skal belastes
rådets budsjett.
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Vedtak:
Statens seniorråd tar orienteringen til etterretning.
12/15

Overflytting av nettstedet www.seniorporten.no

Dagens webløsning for Seniorporten må flyttes fra NAV og oppdateres/moderniseres.
Det er ulike løsninger på hvordan dette kan gjøres.
Statens seniorråd vil kunne være en del av Helsedirektoratets nye hjemmeside og
kostnadsfritt etablere sin løsning her. Denne løsning vil først og fremst egne seg for
kontaktinformasjon og fakta som ligger fast, og ikke for oppdateringer og nyheter.
Et alternativ er en såkalt subsite som ligger på utsiden av helsedir.no, men er en
løsning på Helsedirektoratets plattform. En subsite-løsning vil kunne stå klar i
august/september 2015. Kostnadene anslås til et sted mellom en halv og en million
kroner. Dette vil være en fullgod løsning, men det tar tid å få den levert og kanskje mer
omfattende enn det vi faktisk har behov for.
Vi har imidlertid nå fått klarsignal fra kommunikasjonsdirektøren i Helsedirektoratet til å
kunne etablere vår egen uavhengige side. Denne løsningen vil koste langt mindre enn
en såkalt subsite, samt at den kan leveres flere måneder tidligere.
Det er derfor lyst ut et anbud i henhold til Del 1 i Forskrift for offentlige anskaffelser
under kr 500 000. Dette er sendt tre tilbydere med en ramme på 200 000 NOK eks
mva. inkludert service og support i tre år. Tilbudsfristen er satt til 13. februar 2015.
Våre tildelingskriterier er følgende:
 Bemanning/kompetanse/tilgjengelighet
 Kvalitet /oppdragsforståelse/gjennomføringsevne
 Pris/Totalkostnad
Det er satt som krav at siden skal fungere både på data, brett og telefon. Samt at siden
må være universelt utformet.
Vedtak:
Sekretariatet velger tilbyder innen den gitte ramme, og jobber videre
sammen med valgte leverandør rundt design og utforming av siden.

13/15
Eventuelt
Ingen saker
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