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Behandlingsrekkefølge Møtedato  
 

Eldrerådet            

Råd for personer med funksjonsnedsettelse            

Hovedutvalg for helse og sosial            

Administrasjonsutvalget            

Formannskapet            

Kommunestyret             

 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Tiltaksplan for oppfølging av reformen Leve hele livet vedtas.  

2. Tiltaksplanen rulleres årlig og status legges fram for helse og sosialutvalget. 
3. Innføring av reformen Leve hele livet omtales følges opp i kommuneplanens 

samfunnsdel og temaplan for helse og mestring. 

 
 

Ås, 24.03.2021 
 
Trine Christensen Tove Kreppen Jørgensen 

kommunedirektør kommunalsjef helse og mestring 
 

 
  
Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Eldrerådet 
Råd for personer med funksjonsnedsettelse 

Hovedutvalg for helse og sosial 
Administrasjonsutvalget 

Formannskapet 
Kommunestyret 

 
Vedlegg:  
Beskrivelse av oppfølging av reformen Leve hele livet 

Tiltaksplan innføring av reformen Leve hele livet 
 

Vedlegg: 
1. Leve hele livet - plan for oppfølging  
2. Tiltaksplan Leve hele livet (vedlegg) 
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Ås kommune er en av mange kommuner som i årene fremover vil få en økende 
andel innbyggere over 80 år. Det er viktig at kommunen forbereder seg på dette, 

ikke bare ved å bygge ut helsetjenesten, men ved å gjøre hele samfunnet bedre 
tilrettelagt for eldre, et aldersvennlig samfunn. Gjennom det kan man utsette 

behovet for kommunale tjenester og gi bedre livskvalitet til den eldste og økende 
delen av befolkningen.  
Reformen Leve hele livet, Stortingsmelding 15, beskriver føringer som forventes 

fulgt opp i kommunene i perioden 2019-2023. 
Det anbefales i meldingen, at kommunen skal jobbe målrettet med følgende 5 

innsatsområdene: 
 et aldersvennlig Norge 

 aktivitet og fellesskap 
 mat og måltider 
 helsehjelp 

 sammenheng i tjenestene 
 

Statsforvalter har gitt føringer om at de kommunene som har vedtatt en 
tiltaksplan for innføring av reformen vil prioriteres ved tildeling av 
søknadspliktige midler fra 2021. 

I tiltaksplanen, som er lagt som vedlegg i saken, er det listet opp 
tiltak/aktiviteter som er gjennomført og som planlegges gjennomført i 

kommunen. De pågående tiltakene/aktivitetene vil gjennomføres i perioden 
2021-2023. Tiltaksplanen vil være fleksibel og er ikke uttømmende. 
Det videre arbeidet med reformen vil initieres og følges opp i virksomhetene.  
 
Fakta i saken: 

Regjeringen la i 2018 fram en kvalitetsreform for eldre, Stortingsmelding 15 – 
Leve hele livet. Målgruppen er + 65 år, og gjelder for både hjemmeboende og 
personer som bor på institusjon. Andelen eldre i samfunnet vårt er økende. Den 

største trusselen mot en god helse og livskvalitet blant eldre er manglende 
aktivitet, ensomhet og en dårlig ernæringssituasjon.  

Reformen varer i perioden 2019-2023, med ulike faser for kartlegging, 
planlegging, gjennomføring og evaluering.  
 

Målet med reformen er:  
 Eldre som skal beholde god helse lenger og få flere leveår med god 

livskvalitet (mestring, livskvalitet, rett hjelp til rett tid)  
 Pårørende som kan ha en jevn innsats for sine nærmeste  
 Ansatte som opplever godt arbeidsmiljø, der de får brukt sin kompetanse 

og gjort en faglig god jobb  
 

For å nå disse målene skisseres det fem innsatsområder:  
 Et aldersvennlig Norge  
 Aktivitet og fellesskap  

 Mat og måltider  
 Helsehjelp  

 Sammenheng i tjenestene  
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Reformen er særlig rettet mot helse- og omsorgssektoren, men alle kommunale 
tjenesteområder, frivillig sektor og næringsliv er viktige for å skape et samfunn 

hvor eldre kan være aktive og selvstendige. Et samfunn for alle. 
Kommuner som omstiller seg i tråd med reformen, vil prioriteres innenfor 
eksisterende og eventuelle nye øremerkede økonomiske ordninger.  

 
Vurdering: 

Reformen ble initiert i 2019. Det ble gitt en orientering til helse og 
omsorgsutvalget om reformens intensjoner i 2019 og planen var å fortsette 
arbeidet i 2020. På grunn av pandemien er arbeidet med en systematisk 

innføring av reformen forsinket. 
Gjennomføringen består av mange ulike tiltak og aktiviteter. I 2019 ble det 

igangsatt ulike omstillingsprosjekter som er naturlig å ta inn i arbeidet med 
innføring av reformen. I tillegg vil samarbeidet med frivillige og næringslivet i 

kommunen være en viktig del av dette.  
Et av de sentrale målene er økt brukermedvirkning og forankring i både 
planlegging og gjennomføring av reformen. Dette for å «treffe» riktig med 

tiltakene. Det må sikres et bredt eierskap til reformen innad i kommunens 
instanser og i de råd/organisasjoner som representerer innbyggerne. Dette 

gjøres ved at denne saken fremmes bredt politisk. Innspill fra de ulike rådene vil 
tas inn i den videre prosessen. 
Aldersvennlig samfunn vil bli omtalt i kommuneplanens samfunnsdel og 

reformens 5 deler vil tas inn i temaplan helse og mestring.  
Vedlagte tiltaksplan for innføring av reformen vil være dynamisk slik at man 

underveis i prosessene vil kunne gjøre tilpasninger avhengig av innspill og 
erfaringer som kommer inn. 
Tillitsvalgte og verneombud har hatt tiltaksplanen på høring. 

 
Økonomiske konsekvenser: 

Om man lykkes med å gi flere gode leveår, mestring og bedre livskvalitet, vil 
dette kunne utsette behovet for kommunale tjenester i et livsløp. Hvis innføring 
av reformen bidrar til at mange eldre klarer seg selv lenger, vil det gi mindre 

press på kommunale tjenester. Kommuner som omstiller seg i tråd med 
reformen, vil prioriteres innenfor relevante eksisterende og eventuelle nye 

øremerkede ordninger.  
Kostnader til de ulike tiltakene/aktivitetene vil behandles særskilt i de ulike 
prosessene. 

 
Alternativer: 

Ingen da dette er føringer fra myndighetene. Man kan eventuelt justere noe på 
innføringstakten. 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Det er viktig å komme videre i arbeidet med innføring av reformen Leve hele 

livet i Ås kommune. Tidsrommet fram mot 2023 vil brukes på innføring av ulike 
tiltak/aktiviteter i tråd med tiltaksplanen. Samhandling på tvers av 
tjenesteområdene blir viktig sammen med å utfordre samfunnet og næringslivet. 

Innføring av reformen vil være en del av arbeidet med kommuneplanens 
samfunnsdel og som en del av temaplan helse og mestring. 

Tiltaksplan med aktiviteter vedtas og rulleres årlig. 
 

 


