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Invitasjon til dialogmøte om eldrestyrt planlegging 25. juni 2019 
 

Helsedirektoratet har fått i oppdrag å etablere Nasjonalt program for et aldersvennlig Norge. 
Programmet skal bidra til å realisere regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn og er 
en del av reformen Leve hele livet. Arbeidet  er i den innledende fasen, og en er nå i gang 
med å skaffe innsikt innenfor de tiltaksområdene som programmet omfatter. Et av 
tiltaksområdene er eldrestyrt planlegging. Her er eldrerådene tiltenkt en sentral rolle.   

Vi inviterer representanter fra eldreråd i utvalgte kommuner til dialogmøte 25. juni 2019 
kl. 10.30 - 15 på Park Inn By Radisson Oslo Airport (Gardermoen) 

 

Om Nasjonalt program for et aldersvennlig Norge: 

Arbeidet for et mer aldersvennlig samfunn angår alle deler av samfunnet. Målet er å skape 
aldersvennlige kommuner og lokalsamfunn, organisasjoner og virksomheter slik at eldre 
mennesker kan delta, leve aktive liv og bevare sin selvstendighet så lenge som mulig. 
Strategien for et aldersvennlig samfunn retter seg i hovedsak mot personer i 60 – 70 årene 
som står mellom arbeidsliv og pensjonisttilværelse. 

Hovedelementene i innsatsområdet – Et aldersvennlig Norge:  
 

o Planlegg for egen alderdom – en kampanje på tilrettelegging av bolig, sosialt 
fellesskap og et aktivt liv  

o Eldrestyrt planlegging av aldersvennlige lokalsamfunn  
o Nasjonalt nettverk for aldersvennlige kommuner  
o Partnerskapsordning for aldersvennlige organisasjoner, institusjoner, bedrifter og 

virksomheter  
o Ta i bruk seniorressursen i arbeidsliv og frivillig arbeid 
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Det er også etablert et råd for et aldersvennlig Norge som skal bidra til gjennomføringen av 
programmet ved å være en pådriver, gi retning og legitimitet til arbeidet, forankre arbeidet 
sine ulike organisasjoner og invitere til partnerskap. Rådet skal bidra til at utfordringer og 
løsninger for et aldersvennlig samfunn bygger på en forståelse på tvers av sektorer. Trude 
Drevland er leder av rådet. 

Helsedirektoratet har foreløpig det operative ansvaret for arbeidet i programmet og skal ha 
sekretariatsfunksjonen for rådet. 

Formålet med dialogmøtet: 

I stortingsmeldingen «Leve hele livet» står det at kommunene bør involvere eldre i arbeidet 
med å planlegge og utforme nærmiljø og lokalsamfunn. De kommunale og fylkeskommunale 
eldrerådene skal inviteres til å ta aktivt del i arbeidet med å skape et aldersvennlige Norge. 

Formålet med møtet er å få innspill til arbeidet og hvordan programmet kan understøtte 
eldrerådene i arbeidet. Vi ønsker å høre med dere som nå har sittet i et eldreråd en periode 
hvordan situasjonen ser ut fra deres ståsted, hva er utfordringene og hvilke muligheter dere 
ser til å skape mer aldersvennlige lokalsamfunn. 

Vi inviterer to deltakere fra 5 - 6 eldreråd fra utvalgte kommuner som representerer ulike 
deler av landet, ulike kommunestørrelser og ulik framtidig eldrebefolkning. Det legges opp til 
at møtet gjennomføres i en dialogform. For at forumet ikke skal bli for stort, vil antallet 
begrenses til mellom 12 og 15 deltakere. Vi kommer tilbake med mer konkret informasjon 
om møtets innhold og gjennomføringen. 

Praktisk informasjon: 

Møtet vil avholdes som et dagsmøte 25. juni 2019 på Gardermoen, Park Inn By Radisson 
Oslo Airport. Hotellet ligger 4-5 minutters gange fra terminalbygningen. Helsedirektoratet v/ 
Program for et aldersvennlig Norge vil dekke reise- og oppholdsutgifter for deltakerne. For 
de av deltakerne  som det er mulig, legges det opp til reise tur/retur på dagen. De som har 
behov for overnatting, vil få rom på samme hotell fra 24. juni. Mat/middag 24. juni dekkes 
ikke av Helsedirektoratet. 

Påmelding:  

Navn, e-post og telefonnummer sendes snarest og senest innen 3. juni på e-post til 
Ingrid.Kohler.Knutsen@helsedir.no 
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Bestilling av reise og opphold: 

Vårt reisebyrå, Berg-Hansen, vil bestille reise og evt. opphold ut fra hver enkelt sitt behov. 
Deltakerne må selv kontakte Berg-Hansen for å få ordnet sin reise og sitt opphold. Det er 
bare fly, togreiser og hotell som kan bestilles hos Berg-Hansen. 

Kontaktperson hos Berg-Hansen:  

Karianne Melhus Myrvang, telefon +47 21024615 E-post: kamy@berg-hansen.no 

Oppgi referansenr. 87798 ved henvendelse. 

Frist for bestilling av reise: Snarest og senest innen 3. juni 

 

Ta gjerne kontakt med undertegnede om dere har spørsmål. 

 

 Vennlig hilsen 
  

Ingrid Køhler Knutsen 
Seniorrådgiver, Program for et aldersvennlig Norge 
tlf. (+47) 47 47 20 20 | mobil (+47) 402 26 475 
 

Helsedirektoratet 
Postadresse: Pb 220 Skøyen, 0213 Oslo 

 

Besøksadresse: Vitaminveien 4, 0483 Oslo 
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