Protokoll fra møte i Statens seniorråd
Dato: 21. mai
Klokkeslett: 10.00-16.00
Sted: Helsedirektoratet
Til stede: Wenche Frogn Sellæg, Erik Råd Herlofsen, Carl I. Hagen, Rita Lekang, Hans Olav
Tungesvik, Liv Thun og Ole Mathis Hetta
Forfall: Tora Aasland, Turid Wickstrand Iversen
Fra sekretariatet: Eilin Ekeland, Inger Molvik, Wenche Halsen og Eva Irene Holt
Fra Helse- og omsorgsdepartementet: Aina Strand
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ved NOVA (Høyskolen i
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24/15 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent. Ingen saker til eventuelt.

25/15 Referat fra sist møte
Vedtak: 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

26/15 Orienteringsrunde









Sekretariatsleder informerte om Workshop hos Fafo, om et forprosjekt og deres
ønske om videre bidrag fra oss.
Invitasjon til forskermøte innen aldringsfeltet 1. juni, HOD og FHI står som
arrangører. Sekretariatet deltar som tilhører på møtet.
Invitasjon til samarbeid og mulighet til å påvirke i nasjonalt
velferdsteknologiprogram v/ Helsedirektoratet 19. juni. Inger Molvik deltar fra
sekretariatet.
Facebook og Twitter: Det sendes ut ukentlige oppdateringer til
rådsmedlemmene.
Anne Kjersti Toft starter 24. august i Eva Holts vikariat. Videre avtale med
Wenche Halsen er undertegnet.
Informasjon om hvor vi står ang overførte midler fra i fjor, fortsatt ser det
vanskelig ut, men ikke endelig avklart.
Rådsmøte 3. desember kolliderer med VI. norske kongress i aldersforskning:
Aldring i Norge. Lengre liv, nye mønstre. Rådet vil få tilsendt foreløpig program
for så å melde tilbake om møtet bør utsettes og evt ønske om deltakelse på
konferansen.

Vedtak:
Orienteringsrunden tatt til etterretning.

27/15 Organisering av IA-avtalen
På rådsmøtet 26. mars 2015 ble IA-avtalen presentert. Rådet ønsket da et utdypende
notat om organiseringen av IA-arbeidet på sentralt og lokalt plan – og på den enkelte
arbeidsplass.
Vedtak:
Rådet ber sekretariatet kommer tilbake med en ny sak om hvordan
arbeidet med delmål 3 i IA-arbeidet fungerer i praksis.

28/15 Status aldersdiskriminering
Oppfølging av sak 19/15.
BLD forbereder nå et lovforslag om en ny universell diskrimineringslov, der alder
utenfor arbeidslivet kan bli et nytt diskrimineringsgrunnlag. Regjeringen har uttalt i
regjeringserklæringen at de vil fremme en universell lov mot diskriminering. Statens
Seniorråd har tidligere skrevet til statsministeren og bedt om at alder som
diskrimineringsgrunnlag inkluderes i den nye loven. Utvalget som har utredet
spørsmålet går inn for dette og Statens Seniorråd har gitt en positiv høringsuttalelse
om saken. Rådets medlemmer vil ta saken opp i møter med eldrerådene i fylker og
kommuner.
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Vedtak:
Statens seniorråd har aldersdiskriminering utenfor arbeidslivet som sin
viktigste sak fremover. Rådet ber sekretariatet jobbe videre med å få
oppmerksomhet rundt saken, både sentralt og lokalt.

29/15 Hva gjør NOVA av forskning?
NOVA er et av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutt med vekt på
forskning om oppvekst, velferd, sosialpolitikk og eldre år. NOVA v/ Marijke Veenstra og
Tale Hellevik orienterte forberedelsene til NorLAG 3 (Den norske studien av livsløp,
aldring og generasjon) som er en tverrfaglig og longitudinell studie som inneholder
data om blant annet helse, arbeid, livskvalitet, omsorg og familierelasjoner i andre
halvdel av livet (40 år+). Dessuten prosjektene «Veier til aktiv aldring» og «Sosiale
stier og koblede liv». Rådet merket seg at studien følger personer fram til de er 75 år.
Det betyr at personer som var 63 år og eldre ved første undersøkelse i 2002, ikke vil
bli fulgt opp i NorLag 3. Både Rådet og forskerne selv ga uttrykk for at dette var
beklagelig, men begrensede økonomiske midler gjorde det vanskelig å innhente data
fra de eldste aldersgruppene.

Vedtak:
Statens seniorråd tar orienteringen til etterretning.

30/15 Frisklivstiltak på arbeidsplassen?
Det overordnede perspektivet for rådets mandat er en sunn og aktiv aldring. En så god
helse som mulig er en viktig ressurs både for å stå i arbeid, og for å kunne bidra i
samfunnet utover arbeidslivet. Det er svært godt dokumentert at fysisk aktivitet, godt
kosthold og røykfrihet er viktige faktorer for å redusere risikoen for en rekke
sykdommer og plager. Studier indikerer at forskjellen mellom den fysisk aktive senior
og den mindre aktive senior øker etter pensjonistalder (Solem, 2013, (NorLAG)).
For å kunne bøte på disse utfordringene, og minske gapet mellom de aktive og de
inaktive, kan det være hensiktsmessig å sette fokus på tiltak som kan nå seniorene
med forebyggende innsats mens de fortsatt er i arbeid.
Vedtak:
Sekretariatet arbeider videre med mulige prosjekt i samarbeid med
frisklivsmiljøet i Helsedirektoratet og aktører i et utvalg kommuner. Videre
vil sekretariatet innhente opplysninger om tidligere forslag fremmet av
Fremskrittspartiets stortingsgruppe hva gjelder avvikling av
fordelsbeskatning for treningskort, treningsutstyr og andre tiltak som
fremmer aktivitet på arbeidsplassen.
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31/15 Informasjonsteknologi og seniorer
Innen første kvartal 2016 skal alle statlige etater som i dag sender post på papir, ta i
bruk en ny løsning for sikker digital postkasse når de kommuniserer med innbyggere.
Ingelin Killengren, administrerende direktør i direktoratet for forvaltning og IKT
orienterte om deres arbeid på området.
https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/forenkler-kommunikasjonen-medinnbyggere/id750734/.
Vedtak:
Statens seniorråd tar orienteringen til etterretning.

32/15 Innsikt i pensjonistenes aktiviteter
Det foreligger begrenset med fakta, men mange myter om hva pensjonistene bruker
tiden sin på.
En kvantitativ analyse gjennom et markedsanalysebyrå kan gi god informasjon for å få
oppmerksomhet på og debatt om temaet både nasjonalt, regionalt og lokalt. Det vil
væreaktuelt å kartlegge fakta mot inntrykk – hva gjør pensjonistene og hva tror folk at
de gjør.
Vedtak: Saken tatt til orientering. Vedtak utsettes til man kjenner de
endelige økonomiske rammene for rådet.

33/15 Presentasjon av ny hjemmeside
Ny hjemmeside ble lansert på rådsmøtet. Rådsmedlemmene uttrykte tilfredshet med
sidens nye design.
Vedtak:
Informasjon om den nye hjemmesiden tas til etterretning.

34/15 Videre arbeid med kompetanseplaner i arbeidslivet
Oppfølging av sak 16/15
Det er utfordrende å skaffe et bilde av hva som skjer på de ulike arbeidsplasser
angående seniorpolitiske tiltak og kompetanseutvikling for den enkelte arbeidstaker.
Blir eldre arbeidstakere delaktige i disse programmene? Hvis de holdes utenfor, kan
dette sannsynligvis være sterkt medvirkende til at de går tidligere ut av arbeidslivet enn
ønskelig, så vel fra arbeidstakernes som fra samfunnets side. Det er heller ikke lett å
få oversikt over forskning og relevant kartlegging som gjøres på dette feltet.
Sekretariatet jobber med å skaffe seg en oversikt over hva som finnes av forskning og
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kartlegging innen dette området, og har hatt et møte med Senter for seniorpolitikk om
temaet.
Et møte med KS er avtalt den 21. mai.
Vedtak:
Statens seniorråd tar orienteringen til etterretning.

35/15 Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt

-5-

