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Saksprotokoll 
 

 

Oppfølging av Stortingsmelding 15, Leve hele livet 

Saksbehandler:  Tove Kreppen Jørgensen Saksnr.:  19/01040 

Behandlet av  Møtedato 

1 Eldrerådet 1/21 13.04.2021 

2 Råd for personer med funksjonsnedsettelse 3/21 13.04.2021 

3 Hovedutvalg for helse og sosial 4/21 14.04.2021 

4 Administrasjonsutvalget 5/21 21.04.2021 

5 Formannskapet 26/21 21.04.2021 

6 Kommunestyret 24/21 05.05.2021 

 

  
 

Formannskapets behandling 21.04.2021: 
Maria-Therese Jensen (V) fremmet punkt 4 i eldrerådets innstilling med følgende 
tillegg som 2 nye kulepunkter:  

 Felles enkel nettportal/sentral for digitale møter mellom eldre.  
 Tilrettelegging for fotgjengere ved fremtidig rullering av planen for sykkel og 

gange. 
 
Formannskapet drøftet seg frem til følgende endringer i HHS’ innstilling punkt 5 

på bakgrunn av forslag fra FrP og H: 
«turstier» endres til «turveier», «og mye brukte områder som folk går mye tur,» 

utgår. 
 

Votering: 
HHS’ innstilling punktene 1 - 4 ble enstemmig tiltrådt. 
HHS’ innstilling punkt 5 med foreslåtte endringer ble enstemmig tiltrådt. 

HHS’ innstilling punkt 6 ble enstemmig tiltrådt. 
Venstres forslag om eldrerådets punkt 4 med tilleggspunkter ble enstemmig 

tiltrådt 
 
Formannskapets innstilling 21.04.2021: 

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. 

4. Kommunestyret ber kommunedirektøren om en sak om endrede 

måltidsrutiner i kommunens helseinstitusjoner innen 30.09.21. 
5. Evaluere mulighet for å reparere og gå over infrastruktur hovedsakelig på 

Vinterbro og Ås sentrum ved å gå over turveier for å sørge for at disse kan 
brukes av rullestolbrukere, rullatorer og andre bevegelseshemmede, som et 
forebyggende helsearbeid både fysisk og psykisk. 
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6. Kommunestyret ber om at kommunedirektøren sikrer at Eldrerådet og Rådet 
for personer med nedsatt funksjonsevne blir hørt når veinorm/veibruksplan 

for Ås sentrumsområde skal utvikles. Dette som en del av tiltaksplanens 
innsatsområde om Et aldersvennlig lokalsamfunn.  

7. Følgende innspill til temaer bes vurdert: 

 Matservering til beboere – tidspunkt for middagsservering, jf. ER-9/17, 
eldrerådet 22.08.2017 Mat og måltider ved Moer sykehjem og eldreådets 

årsmelding 2018. 
 Mulighet for sykehjemsbeboere for å lage eller varme opp egen mat.  
 Kollektivtransportordning til sentrum, jf. eldreådets årsmelding 2018.  

 Egen side for eldre på kommunens Internett der temaer for eldre er 
samlet. Innbyggertorget kan også ha samlet informasjon for eldre. 

 Felles enkel nettportal/sentral for digitale møter mellom eldre.  
 Tilrettelegging for fotgjengere ved fremtidig rullering av planen for 

sykkel og gange. 
 
 

 
 

Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 27. april 2021 
 

Vibeke Berggård 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og uten håndskrevne signaturer 
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