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Arendal I – Aldersvennlige byer og samfunn
«Gleder vi oss til å bli gamle?» var tittelen og også inngangsspørsmålet til innlegget som Statens
seniorråd holdt sammen med Oslo kommune og Trondheim kommune på Arendalskonferansen,
«Fremtidens kommuner» i juni. Og svaret fra deltakerne var et spontant og klart: «Nei».
Temaet for innlegget var aldersvennlige samfunn som er et verdensomspennende nettverk med WHO
som målbærer. Og målet var å gi en innføring i følgende: Hva er et aldersvennlig samfunn? – Hvordan
kan kommunene planlegge og tilrettelegge for den økende andelen eldre? – Hvordan bli del av et større
nettverk for å få idéer og verktøy til å lykkes?
Anne Berit Rafoss fra Oslo kommune har internasjonal erfaring fra feltet og er pådriver i arbeidet med et
aldersvennlig samfunn i Oslo. Trondheim kommune er godt i gang, og Kirsti Buset fortalte om hvordan
de nå jobber aktivt med å skape et aldersvennlig samfunn der. Dette er et tema Statens seniorråd
engasjerer seg i, og vi formidler gjerne kontakt med de kommunene som er i gang.
Arendal II – Verdien av frivillige pensjonister
Frivillige pensjonister representerer milliarder - Hvordan utnytte verdiene i det grå gullet? Dette er
temaet for frokostmøtet vi inviterer til under Arendalsuka.
Det snakkes om en eldrebølge. Dette er ikke en bølge, men en varig tilstand fordi vi lever lenger og det
blir flere eldre. Derfor må vi endre holdningene til det vi står foran. Vi må ikke se på eldre mennesker
som et problem, men som en mulighet. De er ressurser.
Verdien av det frivillige arbeidet som heltidspensjonistene bidrar med er 25 milliarder kroner i året. Dette
er samlet for det uorganiserte og det organiserte frivillige arbeidet. Det er nettopp denne gullgruven vi
ønsker å utfordre kommunene til utnytte på en bedre måte. Det grå gullet ligger der og har et enormt
potensiale.
Til minne om to av våre rådsmedlemmer
I løpet av få dager i juni fikk vi har det triste budskapet om at både Ole Mathis Hetta og Hans Olav
Tungesvik har gått bort.
Ole Mathis døde 8. juni, 70 år gammel, etter noe tids sykdom. Samme dag som Ole Mathis ble begravet
i Stavanger 16. juni, fikk vi den triste nyheten om at Hans Olav var død etter en sykkelulykke. Det er to
gode og kloke mennesker som har gått bort. De hadde begge en ettertenksomhet og klokskap i sine
innspill vi i rådet har satt stor pris på. Da rådet sist var samlet 1. juni, var det Hans Olav som på vegne
av rådet omtenksomt ringte til Ole Mathis på sykeleiet for å fortelle at vi husket på han. Det er rart å
tenke på nå.
Både Ole Mathis og Hans Olav var utdannet leger og har vært i tjeneste for mennesker på hvert sitt felt.
De har betydd mye for mange. Statens seniorråd har også hatt glede av deres engasjement. Hans Olav
har vært medlem i flere rådsperioder.
Lik oss, følg oss, og del dine meninger på Facebook og Twitter. Besøk hjemmesiden vår:
www.seniorporten.no
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