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Seniorpolitisk redegjørelse 2014 - 2017
Statens seniorråd overleverte 2. oktober sin seniorpolitiske redegjørelse til helse- og omsorgsminister
Bent Høie under et arrangement på Sentralen i Oslo.
Rådet har i sitt mandat at det skal levere en seniorpolitisk redegjørelse på slutten av sin
fungeringsperiode. Redegjørelsen er rådets anbefalinger i en rekke saker som gjelder seniorenes
situasjon. Slik som å stå lenger i arbeid, om eldre som samfunnsressurs, om aldersdiskriminering og
sunn og aktiv aldring. Det er viktig at arbeidet det sittende seniorrådet har gjort videreføres, og at de
som overtar etter oss får vite hva vi har fått til og hva det må gjøres noe med i tiden som kommer, sier
rådsleder Wenche Frogn Sellæg. Du kan lese redegjørelsen her
https://seniorporten.no/wp-content/uploads/2017/10/Seniorpolitisk_redegjorelse_2014_2017.pdf
FN-Europa Ministerdeklarasjon 2017 og arbeidet med aldring i Europa
Aldring er et tema man er opptatt av i flere land. I regi av FN Europa/ Økonomikommisjonen (UNECE)
pågår det et bredt anlagt samarbeid for å fremme aktiv aldring i Europa. Norge er en sterk bidragsyter
inn i dette arbeidet. I september avholdt organisasjonen en konferanse i Lisboa med tittel «A
Sustainable Society for All Ages». Konferansen var knyttet til at man i 2017 skulle vedta den fjerde
deklarasjonen om hvordan man skal jobbe for å fremme aktiv aldring i medlemslandene. Statens
seniorråd var representert i den norske delegasjonen ved sekretariatsleder. Det er etablert en
arbeidsgruppe «Working Group on Ageing» (WGA) for å følge opp erklæringene som nå er i gang med
å følge opp Lisboa-erklæringen. Arbeidsgruppen utarbeider bl.a. noen Policy Briefs som er vel verdt å
lese. I siste utgave presenteres en modell for aldring som tar utgangspunkt i aldersintegrert
livsløpsperspektiv. Man snakker om «rethinking and reframing age». Perspektivet sammenfaller godt
med mandatet Statens seniorråd har arbeidet ut fra og muliggjør et mer fleksibelt syn på livsløpet. Dette
er et interessant perspektiv som vi tenker bør gi inspirasjon til arbeidet med seniorpolitikk.
http://www.unece.org/population/ageing/policybriefs.html
Mer info om WGA og ministermøtet i Lisboa
http://www.unece.org/population/meetings-and-events.html#/0/0/0/17755
Statens seniorråd 2014 – 2017 takker for seg
Nåværende Statens seniorråd avslutter sin fungeringsperiode 31. desember. På rådets siste møte i
november var statssekretær Maria Jahrmann Bjerke på besøk. I sin hilsen til rådet ønsket hun å takke
for innsatsen som er gjort i rådsperioden med særskilt takk til rådsleder og overbringe hilsener fra helseog omsorgsminister Bent Høie. Hun sa at det er skjedd noe i rådsperioden til at det nå snakkes mer om
eldre og at eldre ikke omtales som en ensartet gruppe. Rådet har bidratt til å flytte perspektivet på
eldreliv.
Vi venter nå spent på at regjeringen skal utnevne et nytt råd. I statsbudsjettet står det at Helse- og
omsorgsdepartementet vil foreta en vurdering av rådets formål og funksjon for neste periode med
hensikt å styrke idéutvikling og nytenking om seniorers rolle i et aldrende samfunn og hvordan skape et
mer aldersvennlig samfunn i alle sektorer.

Så gjenstår det bare å ønske alle våre lesere en riktig god jul og et godt nytt år 2018!
Lik oss, følg oss, og del dine meninger på Facebook og Twitter. Besøk hjemmesiden vår:
www.seniorporten.no
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