Protokoll fra møte i Statens seniorråd
Dato: 8. september
Klokkeslett: 10.00-16.00
Sted: Helsedirektoratet

Til stede: Wenche Frogn Sellæg, Liv Thun (fra sak 34/16), Carl I. Hagen, Turid Wickstrand,
Rita Lekang, Hans Olav Tungesvik, Tora Aasland, Ole Mathis Hetta, Erik Råd Herlofsen, og
Aina Strand (fra Helse og omsorgsdepartementet)
Forfall: Akie De Leon
Fra sekretariatet: Eilin Ekeland, Wenche Halsen (ikke sak 35/16 og 43/16), Anne Kjersti
Toft (ref)
Saksliste:
Sak

Tittel

Sakstype

32/16

Innkalling og saksliste

Beslutning

33/16

Økonomirapport

Orientering

34/16

Digitalisering og IKT

Diskusjon

35/16

Resultater fokusgrupper og anbefaling videre

Beslutning

36/16

Resultater forstudie samfunnsøkonomisk analyse

Beslutning

37/16

Innspill til FN deklarasjon Aktiv aldring

Diskusjon

38/16

Beslutning

39/16

Høring: Oppfølging av forslag i
Primærhelsetjenestemeldingen og
Oppgavemeldingen
Mobilisering mot ensomhet

40/16

Aldersgrenser statsstipendiater

Orientering

41/16

Orientering

42/16

Møte om utredning av det strafferettslige
diskrimineringsvernet
Deltakelse helsepolitisk barometer 2017

43/16

Arendalsuka 2016

Orientering

44/16

KS utspill om aldersgrenser

Orientering

45/16

Eventuelt

Diskusjon

Beslutning
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Sak 32/16
Innkalling og saksliste
Det var ingen kommentarer til innkalling og saksliste.
Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjent.

Sak 33/16
Økonomirapport
Rådet ønsker jevnlige rapporteringer om økonomien gjennom året. Sekretariatsleder Eilin
Ekeland orienterte om regnskapsførte tall og budsjett så langt i år.
Andre orienteringer fra sekretariatet:
Sekretariatsleder Eilin Ekeland orienterte om opplæring i sosiale medier som sekretariatet
har gjennomført. Rådet diskuterte også deres engasjement på sosiale medier, og ble enig
om at enkeltmedlemmer med fordel kan profilere seg som medlemmer av Statens seniorråd
på rådets profiler i sosiale medier og uttalelser i media.
Sekretariatsleder Eilin Ekeland orienterte også om arbeidet med kompetansepolitisk strategi
som rådet har diskutert på tidligere møter. Vox har fått i oppdrag å arrangere et
frokostseminar sammen med Senter for seniorpolitikk og Statens seniorråd om seniorpolitisk
perspektiv i kompetansepolitisk strategi. Sekretariatet jobber videre med både seminar og
innspill til strategiarbeidet.
Vedtak:
Tatt til etterretning

Sak 34/16
Digitalisering og IKT
Saken ble utsatt til et senere møte.
Sak 35/16
Resultater fokusgrupper og anbefaling videre
Rådet har i tidligere møter vedtatt å gjennomføre en fokusgruppe for å innhente kunnskap til
bruk i den seniorpolitiske redegjørelsen. Resultatene fra den kvalitative undersøkelsen kunne
kanskje gi grunnlag for en kvantitativ undersøkelse seinere. Oppdraget om gjennomføring av
fokusgrupper ble gitt til TNS Gallup. Sekretariatet har hatt dialog med prosjektlederne ved
TNS Gallup under utforming av både rekrutteringskriterier og intervjuguide. Fokusgruppene
(2 stk) ble gjennomført ettermiddag/kveld 22. august.
TNS Gallup ved Joakim Wold Nylen og Camilla Eriksson orienterte om hovedfunn fra
fokusgruppene og skisserte mulige videre analyser.
Følgende tema ble diskutert på fokusgruppene
- Diskusjon og refleksjon rundt begrepene eldre, alderdom og pensjonisttid.
- Holdninger til eldre
- Ønsker for fremtiden
- Forutsetninger for god pensjonisttid
- Velferdsteknologi
- Tilknytting til arbeidslivet
Rådet takket TNS Gallup for godt arbeid og interessante funn. Dette materialet vil være nyttig
i arbeidet med den seniorpolitiske redegjørelsen, men rådet ønsker ikke å gå videre med nye
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analyser.
Vedtak
Tatt til orientering. Rådet vil ta kunnskapen fra undersøkelsen med i videre arbeid.
Sak 36/16
Resultater forstudie samfunnsøkonomisk analyse
Rådet har tidligere diskutert muligheten om å få gjennomført en samfunnsøkonomisk
analyse. Sekretariatet har i samråd med rådsleder engasjert NyAnalyse til å gjøre en
forstudie med en litteraturgjennomgang av kunnskapsgrunnlaget om eldres plass i arbeidsog samfunnslivet. Forstudien konsentrerte seg hovedsakelig om tre områder: (1) frivillighet
blant seniorer i Norge, (2) seniorer og kompetansepåfyll i arbeidslivet, og (3) kommunale
erfaringer med kompetanseheving blant eldre arbeidstakere. Formålet med forstudien var å
avdekke områder med kunnskapsmangel, som Statens seniorråd i en senere fase kunne
utrede nærmere for å styrke forståelsen av de utfordringer og muligheter som et aldrende
samfunn gir.
NyAnalyse ved Terje Strøm og Rajee Sivam presenterte foreløpige funn og mulige fremtidige
analyser eller kunnskapsbehov.
Ny Analyse fant at det finnes ingen studier som tallfester det samlede samfunnsøkonomiske
bidraget fra eldre i Norge (nytte/kostnads-analyse). En slik analyse kan bidra til å snu det
negative bildet på eldre til et mer positivt om hva eldre bidrar med. Det er også generelt lite
informasjon om hvordan norske kommuner legger til rette for økt kompetanseheving hos
eldre arbeidstakere.
Rådet ønsker å gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse av eldres bidrag og muligens
undersøke nærme hvordan kommunene arbeider med kompetanseheving.
Vedtak:
Sekretariatet bes om å arbeide videre med mulige prosjekter for samfunnsøkonomisk
analyser og fremme ny sak til rådet enten på neste møte eller per epost.
Sak 37/16
Innspill til FN deklarasjon Aktiv aldring
Statens seniorråd har fått en henvendelse fra Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) om å
komme med innspill til Norges landrapport om status og gjennomføring på deklarasjonen om
aktiv aldring fra 2012. Sekretariatsleder Eilin Ekeland orienterte og innledet til diskusjon.
Rådsmedlem Tora Aasland orienterte om et møte hun deltok på som Statens seniorråds
representant i Working group on Ageing Economic Commussion for Europe.
Rådet synes at notatet er godt, men ønsker at anti-diskriminering og holdningsarbeid løftes
høyere i rådets svar. I stedet for å kommentere mange enkeltartikler, ønsker rådet å
konsertere sitt svar om de primære områdene rådet er opptatt av ut i fra mandatet; eldre i
arbeidslivet, aldersdiskriminering og holdninger til eldre og disse temaenes betydning for
aktiv aldring.
Vedtak:
Statens seniorråd ber sekretariatet utforme svar, i samråd med leder, basert på diskusjonen i
rådet.
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Sak 38/16

Høring: Oppfølging av forslag i Primærhelsetjenestemeldingen og
Oppgavemeldingen

I forbindelse med oppfølging av forslag i Primærhelsetjenestemeldingen og
Oppgavemeldingen har Helse- og omsorgsdepartementet sendt ut et høringsnotat med
forslag til lovendringer.
Rådet diskuterte forslag til høringssvar. Rådet ønsker at både psykologer og ergoterapeuter
bør være lovhjemlet i kommunehelsetjenestene fra 2018, og ikke 2020 som er foreslått i
høringsnotatet. Dette av hensyn til hjemmerehabilitering og forebyggende hjemmebesøk.
Vedtak:
Rådet støtter lovforslaget og ber sekretariatet ferdigstille høringsbrevet i henhold til
diskusjonen i rådet.
Rådet ber sekretariatet se nærmere på om kunnskap om vold og overgrep i nære relasjoner
mot eldre er inkludert i helse- og omsorgsutdanninger.
Rådet ønsker også å etterlyse hvordan Helse- og omsorgsdepartementet stiller seg til rådets
forslag om utredning om forholdet mellom yrkesaktivitet og pårørendeomsorg i tidligere
høringssvar.
Sak 39/16
Mobilisering mot ensomhet
Saken ble utsatt til et senere møte.

Sak 40/16
Aldersgrenser statsstipendiater
Forskerforbundet tok i sommer kontakt med Statens seniorråd for å søke støtte til deres sak
om å heve aldersgrensen for statsstipendiater. Nestleder Erik Råd Herlofsen orienterte og
innledet til diskusjon.
Rådet ønsker å svare Forskerforbundet og sende et brev til departementene med støtte til
deres krav.
Vedtak:
Rådet ber sekretariatet, i samråd med nestleder, skrive brev til Kunnskap- og
Kulturdepartementet der de støtter Forskerforbundets krav om utvidet aldersgrense for
statsstipendiater.

Sak 41/16
Møte om det strafferettslige diskrimineringsvernet
Statens seniorråd ble før sommeren invitert til et møte hos Norsk senter for
Menneskerettigheter sammen med ulike diskrimineringsorganisasjoner for å diskutere det
strafferettslige diskrimineringsvernet i ny likestillingslov. Nestleder Erik Råd Herlofsen
orienterte om møtet hvor han representerte rådet.
Vedtak:
Tatt til orientering.
Sak 42/16
Deltakelse helsepolitisk barometer 2017
Statens seniorråd deltok i Helsepolitisk barometer 2016, gjennomført av TNS Gallup.
Sekretariatsleder Eilin Ekeland orienterte om erfaringer fra årets barometer og kontakt med
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TNS Gallup om fremtidige barometer. Rådet diskuterte tidligere erfaringer og nytten av å gå
sammen med flere organisasjoner i barometeret.
Vedtak:
Rådet ønsker å delta i neste års helsepolitisk barometer og bevilger midler til dette formålet.
Sak 43/16
Arendalsuka 2016
Rådsleder og sekretariatsleder orienterte om Arendalsuka. Samarbeidet med organisasjoner
om møte og stand fungerte godt, og Statens seniorråd var synlig under uka. Arendalsuka er
en veldig nyttig nettverksarena og rådsmedlemmer oppfordres til å delta under senere år.
Vedtak:
Tatt til orientering
Rådet ønsker å få en ny sak om Arendalsuka 2017 på et senere møte.
Sak 44/16
KS utspill om aldersgrenser
Rådsmedlem Carl I Hagen tok før møtet initiativ til at rådet skulle diskutere et utspill fra KS
om aldersgrenser. KS har i notat datert 7. mai 2016 anbefalt alle kommuner om å begrense
bruk av arbeidstakere over 70 år. Dette av hensyn til arbeidsmiljølovens nye bestemmelse
om at forutsetningen for bruk av en bedriftsfastsatt aldersgrense på 70 år, er at grensen
praktiseres konsekvent. Nestleder Erik Råd Herlofsen orienterte om KS utspill om
aldersgrenser og eventuelle juridiske implikasjoner.
Rådet ser at dette er en avtalefestet enighet mellom partene som vil gjelde i de to følgende
år, men ønsker å ta dette opp med partene (inkludert KS) innen neste tariffavtale skal
diskuteres.
Vedtak:
Tatt til orientering.
Sak 45/16 Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt.
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