Utkast protokoll møte i Statens seniorråd
Dato: 9. februar 2017
Klokkeslett: 10.30 - 16.00
Sted: Helsedirektoratet
Til stede: Wenche Frogn Sellæg, Erik Råd Herlofsen, Carl I. Hagen, Ole Mathis
Hetta (til og med sak 10/17), Rita Lekang, Hans Olav Tungesvik (sak 1/17-9/17 og
13/17b), Liv Thun og Turid Wickstrand Iversen.
Forfall: Tora Aasland.
Fra sekretariatet: Eilin Ekeland, Ingrid Køhler Knutsen, Wenche Halsen og Irene
Sørås (ref)
Fra Helse- og omsorgsdepartementet: Aina Strand.
Under sak 5/17: Solveig Dale fra Byplankontoret i Trondheim kommune og Asbjørn
Lerand fra Sør-Trøndelag fylkeskommune.
Under sak 13/17a: Divisjonsdirektør Linda Granlund og avdelingsdirektør Ellinor
Sundseth, Helsedirektoratet.
Saksliste
01/17 Innkalling og saksliste
02/17 Svarbrev fra helseministeren vedr økonomiske rammer
03/17 Økonomi
04/17 Seniorpolitisk redegjørelse
05/17 Funksjonsattest for bolig
06/17 Boligtiltak for eldre
07/17 Høring – forslag til ny byggeteknisk forskrift
08/17 Kompetansepolitisk strategi
09/17 Arbeidsmarkedet - Stimuleringstiltak fra arbeidsgiverne
10/17 Utredning om tilpasninger i arbeidslivet
11/17 Elektronisk kommunikasjon
12/17 Årsrapport
13/17 Eventuelt.
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01/17

Godkjenning av innkalling og saksliste

Rådsleder meldte at divisjonsdirektør Linda Granlund og avdelingsdirektør Ellinor
Sundseth ville komme for å orientere om endringsprosessen og konsekvensene for
Statens seniorråd, se sak 13/17a.
Hans Olav Tungesvik meldte en sak under eventuelt, se sak 13/17b.
Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjent med tillegg av saker under eventuelt.

Sak 2/17

Brev fra helseministeren vedrørende økonomiske rammer

Rådsleder orienterte om brevet fra helseministeren om de økonomiske rammene for
2017 som følge av kutt i offentlig byråkrati og krav om effektivisering.
Vedtak:
Brevet ble tatt til etterretning.

Sak 3/17

Økonomi

Som følge av prosessen med nedskjæringer er Helsedirektoratets budsjettrammer
ikke klare ennå. Sekretariatet vil ha en vakant stilling når sekretariatsleder Eilin
Ekeland slutter 23. mars. Ingrid Køhler Knutsen blir konstituert ut året.
Divisjonsdirektør Linda Granlund informerte om at Helsedirektoratet vil redusere
rammen fra kr 4 200’ til kr 4 000’.
Vedtak:
Rådet godkjente regnskapet og tok Helsedirektoratets budsjettramme til etterretning
under henvisning til brevet fra HOD.

Sak 4/17

Seniorpolitisk redegjørelse

Rådet skal i løpet av året ferdigstille den seniorpolitiske redegjørelsen. Den skal
inneholde både hva Statens seniorråd har utrettet og hva rådet bør gjøre fremover.
Rådet diskuterte strukturen på redegjørelsen og foreløpig innhold.
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Vedtak:
Sekretariatet arbeider videre med redegjørelsen på bakgrunn av debatten i rådet.

Sak 5/17

Funksjonsattest bolig

Solveig Dale fra Byplankontoret i Trondheim kommune og Asbjørn Lerand fra SørTrøndelag fylkeskommune orienterte om en digital funksjonsattest for egen bolig,
som foreløpig er en prototype. Funksjonsattesten er et kartleggingsverktøy for
boligeier for å gjøre boligen så funksjonell som mulig. Formålet er at eldre kan bo
hjemme lenger og at kommunene kan dreie sin innretting slik at institusjonsløsning
erstattes av at eldre kan bo hjemme lenger. Funksjonsattesten kan ses her
www.funksjonsattest.no
De pekte på tre utfordringer framover:
 Oppfordre myndighetene til en folkeopplysningskampanje med hensyn til bolig
for alderdommen
 Spre kunnskap om funksjonsattesten
 Påvirke slik at funksjonsattesten blir statlig eid. Direktoratet for byggkvalitet
kan være et egnet sted.
Vedtak:
Informasjonen om funksjonsattesten tas til etterretning. De tre ovennevnte
utfordringene tas med i redegjørelsen.

Sak 6/17

Boligtiltak for eldre

I saksfremstillingen var det listet opp en rekke forslag til tiltak som gjør at eldre kan
fortsette å bo i eksisterende bolig og tiltak for å sikre tilgang på tilgjengelige boliger
for eldre. De ulike tiltakene ble diskutert med henblikk på hvilke tiltak rådet ønsker å
fokusere på i den seniorpolitiske redegjørelsen.
Vedtak:
Rådet ga sin tilslutning til følgende tiltak som sekretariatet tar inn i den seniorpolitiske
redegjørelsen:
 Seniorer og eldre må få råd og saklig informasjon som setter dem i stand til å
gjøre valg som passer best for den enkelte med hensyn til sin bolig- og
livssituasjon.
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 Bruk av funksjonsattest for bolig, www.funksjonsattest.no, som et anbefalt
digitalt verktøy for å kartlegge funksjonalitet og øke bevisstheten om boligens
egnethet for alderdommen.
 Fortsatt behov for tilskudd til installering av heis i eldre lavblokker.
Husbanken bør gjøre en mer målrettet innsats for å nå de borettslagene som
ikke har kjennskap til tilskuddsordningen.
 Andelen boliger som er tilgjengelig for mennesker med funksjonsnedsettelser
må økes.

Sak 7/17

Høring av forslag til ny byggeteknisk forskrift - TEK 17

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Direktoratet for
byggkvalitet sendt på høring ny byggteknisk forskrift (TEK 17). Statens seniorråd
behandlet utkast til høringssvar.
Vedtak:
Høringssvaret sendes med de endringene rådet vedtok.

Sak 8/17

Kompetansepolitisk strategi

Det ble redegjort for Nasjonal kompetansepolitisk strategi. Statens seniorråd har spilt
inn ønsket om å styrke seniorperspektivet ved flere anledninger.
Vedtak:
Statens seniorråd beklager at den kompetansepolitiske strategien har et svakt
seniorperspektiv. Seniorer burde vært en egen målgruppe i strategien.

Sak 9/17
Stimuleringstiltak
yrkesdeltakelse blant seniorer

fra

arbeidsgivere

for

å

forlenge

Arbeids- og sosialdepartementet har nedsatt et utvalg som har vurdert spørsmål
knyttet til aldersgrenser i arbeidsmiljøloven og tilpasninger i arbeidslivet. Sekretariatet
har vurdert noen tiltak som ble diskutert, og rådet kom med ytterligere tiltak som vil bli
fulgt opp på neste rådsmøte.
Vedtak:
Endelig vedtak utsettes til neste møte.
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Sak 10/17

Tilpasninger i arbeidslivet med sikte på økt aldersgrense

Et partssammensatt utvalg nedsatt av Arbeids- og sosialdepartementet har vurdert
ulike ordninger i arbeidslivet med sikte på økt aldersgrense.
Vedtak:
Rådet vedtar å foreslå at kompetanseutvikling og karriereplanlegging blir en
obligatorisk del av utviklingssamtalen og at dette bør skje i god tid for å sikre at
arbeidstaker står lengre i arbeid.
Sekretariatet kommer tilbake med et forslag høringsbrev til neste møte.

Sak 11/17

IKT og elektronisk kommunikasjon

Saken utsettes til neste gang.

Sak 12/17

Årsrapport

Vedtak:
Årsrapporten godkjennes uten forslag til endringer.

Sak 13/17

Eventuelt

a) Divisjonsdirektør Linda Granlund og avdelingsdirektør Ellinor Sundseth
orienterte om endringsprosessen i Helsedirektoratet og de budsjettmessige
konsekvensene av denne.
b) Hans Olav Tungesvik orienterte om en sak der en kommunelege har fått vite
at vedkommende ikke kan jobbe etter fylte 75 år. Rådet diskuterte det
prinsipielle rundt dette.
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