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Nordiskt samarbete
Årsmöte på Färöarna
Nordiska samarbetskommittén hade sitt årsmöte på Färöarna, i Vágar, 18-20 maj. Landsfelag
Pensjonista visade Färöarna och vi fick många kunskaper om landet på resan. Bilderna visar ett
besök på Tindholmur och vi ser Landsfelag Pensjonistas ordförande Arne Thorsteinsson (i mitten) i
samspråk med Johanna Hållén, PROs förbundssekreterare och Markku Jääskeläinen, EKL.

NSKs verksamhetsplan 2015
Styrelsen beslutade att
•

Lyfta frågan om äldre med låga pensioner, i det nordiska samarbetet

•

Planera och genomföra ett seminarium om Fallolyckor och välfärdsteknologi tillsammans
med ledamöter i Nordiska Rådets Välfärdsutskott

•

Undersöka möjligheterna för ett seminarium om Inflytande för äldre/äldreråd – olika modeller,
tillsammans med AGE Platform Europe
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Äldreområdet – nu en kommunal uppgift i Färöarna
Eyðun Christiansen från Kommunufelagið, Färöarnas
kommunförbund, redogjorde för den äldrelag som 2015 införts i
Färöarna. Skälet till ändringen är att landet vill möta
utmaningen med det ökande antalet äldre samt använda
resurserna bättre.
Tidigare var äldreområdet en nationell uppgift, men nu har man
delat in de 30 kommunerna i 8 regioner, vilka ska ansvara för
äldreområdet och agera som myndigheter. Här ses
kommunstrukturen på Färöarna.

Viktiga datum 20152016
15-17 september – NSK:s
styrelsemöte och
seminarium om Nordiska
välfärdsmodellen, i
Helsingör
8-9 oktober – Möte med
AGE Council (styrelsemöte)
i Bryssel
19-21 oktober – NSK:s
styrelse på studieresa till
Bryssel
18-20 november – AGE
General Assembly –
årsmöte
2016

Hur bevarar vi välfärden? Det frågade Christiansen retoriskt.
Hans frågade sig om man på Färöarna måste öka skattetrycket,

9-11 maj – NSKs årsmöte på
Island

människor måste stanna längre på arbetsmarknaden och/eller
ett öka pensionssparandet.
När kommunerna nu tar över äldreområdet är detta välutbyggt trots att vårdplatserna används
ineffektivt samt då det har god finansiering. Det finns stora möjligheter att bygga äldreomsorgen
vidare, enligt Christiansen. I framtiden vill kommunerna därför använda resurserna bättre och


Skapa en sammanhängande äldreomsorg



Satsa massivt på hemhjälp i stället för vårdhem



Mer rehabilitering



Satsa på den friska och aktiva äldre människan
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Fallolyckor – medlemsförslag till Nordiska Rådet
Lennart Axelsson (S) är ledamot av Nordiska Rådets Velfaerdsudvalg. Han har skrivit ett
medlemsförslag till utskottet där han föreslår att Nordiska rådet rekommenderar Nordiska
ministerrådet att arbeta för att de nordiska ländernas regeringar utarbetar och antar en strategi för
att minska antalet fallolyckor
Lennart Axelsson skriver bl.a.
”Fallolyckor är ett stort problem bland äldre och detta är ett växande folkhälsoproblem. En orsak är
att vi lever längre och ofta bor kvar hemma. Dessa olyckor skapar ett stort lidande för den
drabbade och skadorna leder även till besök på vårdcentralen eller akut sjukvård och rehabilitering
vilket blir en stor kostnad för samhället. Många fallolyckor leder också till att personen avlider,
antingen direkt eller kort därefter. Det finns många – rätt enkla - åtgärder att sätta in för att minska
antalet fallolyckor…
…Det bedrivs med all sannolikhet goda arbeten, kampanjer och projekt i alla de nordiska länderna
för att minska fallolyckorna, men statistiken visar att utvecklingen går och fel håll. Det är viktigt att
alla nordiska länder prioriterar frågan, så att våra äldre kan leva tryggt i Norden. Befolkningen i
Norden blir äldre och med tanke på att fallolyckorna ökar med stigande ålder, är det angeläget
att arbeta för att minska dessa olyckor….
…Nordiska rådet har inte tidigare arbetat med fallolyckor. Däremot är det viktigt att lyfta fram
frågan och lära oss av varandra för att minska antalet fall. Samarbete och kunskapsutbyte är
styrkan i det nordiska samarbetet… ”

Kostnaderna för ett åldrande samhälle – ny rapport
EU-kommissionen har publicerat en intressant rapport om kostnaderna för ett åldrande samhälle –
Ageing Report 2015. De stora dragen i rapporten är att den demografiska utvecklingen innebär
större befolkning, högre arbetsdeltagande och en minskande arbetsstyrka i EU-länderna fram till
2060. Samtidigt är utvecklingen mycket olika i olika delar av EU. I Central- Östra och Sydeuropa
minskar befolkningen och i norra och Västeuropa beräknas den öka.
Fler kommer att finnas på arbetsmarknaden, främst beroende på att äldre arbetar längre och att
unga kvinnor arbetar mer. Samtidigt beräknas den totala arbetsstyrkan minska och
arbetskraftsdeltagandet (employment rates) öka från 68 till 75% år 2060.
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De strikt åldersrelaterade nettoutgifterna beräknas i denna rapport öka med ca 1,4 % till år 2040
och då har man tagit hänsyn till högre arbetsmarknads- och arbetskraftsdeltagande samt att färre
behöver a-kassa. Utgångspunkten för rappoerten är också dagens pensionslagstiftningar i
medlemsländerna. Jämfört med rapporten 2012 beräknar man nu att de ökande utgifterna för en
åldrande befolkning inte blir lika stora. Skälet är främst genomförda pensionsreformer i Europa.
Man har också intressanta beräkningar av de åldersrelaterade nettoutgifterna i olika länder. I
Norden beräknas utgifterna i Danmark falla, i Sverige öka måttligt och i Finland öka betydligt mer.
Rapporten i sin helhet kan hämtas via AGE hemsida.

Vad tycker vi i EU om Jämställdhet mellan kvinnor och män?
EU-kommissionen gör nu en öppen konsultation om Gender equality – Jämställdhet mellan kvinnor
och män. Skälet är att man vill ha in hela samhällslivets åsikter inför ett förslag om EU-politik efter
2015.
AGE ska svara på konsultatuionen och ta upp frågor om den bristande jämställdhetens påverkan
på äldre kvinnors arbetsmöjligheter, lägre pensioner och högre risk för fattigdom.
Alla organisationer kan också svara på konsultationen. Gå in på länken
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/opinion/150421_en.htm och där kan ni
klicka under Questionnaire och hitta enkäten på ert EU-språk.

Nordens Välfärdscenter turnerar vidare om Kvalitet i äldreomsorgen
Den 17 augusti har Nordens Välfärdscenter turnéstopp i Arendal, Norge med sin serie Kvalitet i
äldreomsorgen. Syftet med turnén är att sprida resultaten från sitt projekt ”Kvalitet i äldreomsorgen”,
där man bland annat beskriver hur man valt att mäta och definiera vad som är god kvalitet inom
äldrevården.

Bra utvärderingar kräver att det är rätt saker som mäts och jämförs. Men hur mäter man livskvalité,
trygghet och en meningsfull tillvaro? Och vem bestämmer vad som är god kvalité? Är det de äldres
egen uppfattning som ska råda eller är det beställarnas?
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Nordens Välfärdscenter (NVC) är ett kraftfullt redskap i det nordiska samarbetet inom den sociala
sektorn. Institutionen rättar sin verksamhet efter de utmaningar som det nordiska välfärdssamhället
står inför och bidrar till att utveckla den nordiska välfärdsmodellen. Nordens Välfärdscenter är en
institution under Nordiska ministerrådet inom social- och hälsosektorn. Från NVCs hemsida.

Kongresser
NSKs två största medlemsorganisationer, Pensjonistforbundet i Norge och PRO i Sverige, har bägge
sina kongresser nu andra veckan i juni.

Till sist…….
Jag önskar er alla en trevlig nordisk sommar med en bild från Mulafossen vid Gasadalur i vackra
Färöarna!

Inom Nordiska samarbetskommittén (NSK) samverkar åtta
pensionärsorganisationer i sex nordiska länder. NSK:s
medlemsorganisationer arbetar för att försvara den nordiska
välfärdsmodellen. Styrelsen för NSK leds av Curt Persson, PRO.
NSK är också medlem i AGE Platform Europe, som främjar äldres
sak i EU. I AGE kallas NSK för The Nordic Older People´s
Organisation (NOPO). Läs mer på www.pro.se
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