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SENIORER I ARBEIDSLIVET OG SENIORGODER
Tidlig på sommeren og nå på høsten har flere debatter i media handlet om seniorer i arbeidslivet og
seniorgoder. I juni tok NHO-sjefen til orde for billigere 60-åringer. I produktivitetskommisjonen andre
rapport pekes det blant annet på at man bør avvikle seniorgoder i norsk arbeidsliv. Påstanden er at de
virker ikke etter hensikten og er kostbare for arbeidsgivere. Statens seniorråd og Senter for
seniorpolitikk inviterte til et frokostseminar 8. september for å diskutere effekter av seniorgoder og hvilke
strategier og tiltak som kan være relevante for dagens seniorpolitikk. Vi vet for lite om hvordan de virker
så det bør forskes mer på tematikken.
Statens seniorråd er opptatt av at flere skal arbeide lenger. Norge som samfunn trenger det, og det er
det bra for den enkelte så lenge man har ønske om det selv. Både arbeidstakere og arbeidsgivere
trenger insentiver for å støtte opp om lange yrkeskarrierer.
Den siste uken har debatten bl.a. handlet om sluttpakker til 60-åringer. Rådet markerer sine synspunkt
på temaene gjennom sosiale medier. Debatten om disse temaene vil nok fortsette en stund fremover.
AKTUELT
Rådsleder Wenche Frogn Sellæg deltar i generasjonspanelet hos Jacobsen på NRK P1+ i høst. Der
deltar hun i refleksjoner over aktuelle problemstillinger som f.eks. om dagens eldre er bortskjemte.
Nestleder Erik Råd Herlofsen deltok i NRK Debatten 25. august som handlet om seniorgoder.
Sekretariatet representerte rådet på Arendalsuka. Der deltok vi på en stand om diskriminering og var
medarrangør på et frokostseminar om Arbeid og mangfold sammen med brukerutvalget til Likestillingsog diskrimineringsombudet. Sekretariatsleder Eilin Ekeland deltok også i en paneldebatt om
digitalisering og selvbetjening i offentlig sektor. Det er viktig med digitalisering, men man må sikre at
opplæring og støtte finnes, og at det sikres alternativer for de som ikke mestrer de digitale løsningene.

http://www.arendalsuka.no/
Statens seniorråd vil ha lovfestet rett til hjemmebesøk fra kommunen til eldre innbyggere. – Dette vil
være forebyggende, og gjøre at mange flere eldre kan klare seg hjemme lengre, sier Wenche Frogn
Sellæg. Utspillet kommer i forbindelse høringen av forslag til lovendringer i
Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen fra Helse- og omsorgsdepartementet. Statens
seniorråd har avgitt sitt høringssvar og stiller seg bak de forslagene til lovendring som er gjort i
høringsnotatet, men vil tilføye et punkt om lovfesting av forebyggende hjemmebesøk knyttet til forslaget
om lovfesting av kompetansekrav i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.
SOSIALE MEDIER
Synlighet og deltakelse i samfunnsdebatten er en viktig del av rådets mandat. Derfor er Statens
seniorråd på Twitter og Facebook hvor vi inviterer til dialog og meningsutveksling med publikum.
Lik oss, følg oss, og del dine meninger på Facebook og Twitter. Besøk hjemmesiden
vår: www.seniorporten.no
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