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Sted: Fjernmøte i Teams     NB!  
 

Møtet holdes som videokonferanse. Det er åpent for publikum, tilhørere må ta 
kontakt på forhånd for tilgang: politisk.sekretariat@as.kommune.no 
Møtedokumenter ligger til gjennomsyn på Ås kommunes nettsider. 

 
Saksliste 

 Side 

Informasjon fra leder og eventuelt 

Orientering 
1. Plan for innføring av reform Leve hele livet, jf. ER-sak 1/21, orientering 

v/kommunalsjef Tove Kreppen Jørgensen. 
 

2. Den Kulturelle Spaserstokken, orientering v/Camilla Sæbjørnsen, 

enhetsleder for kultur, idrett og frivillighet. 

Saker til behandling 

1/21 19/01040-5 Oppfølging av Stortingsmelding 15, Leve hele 

livet 

3 

2/21 21/01023-1 Årsmelding med årsberetning 2020 for Ås 

kommune 

6 

 
Orienteringssaker forts. 

 
3. Eldredagen 2021 – fredag 1. oktober. Komite for eldredagen velges. 

 
4. Nasjonal erfaringskonferanse for Leve hele livet 26.05.2021.  
 

Ås, 06.04.2021 
 

 
 

Grazyna Englund 
leder 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på  
tlf. 64 96 20 00 / 920 30 247 eller e-post 

politisk.sekretariat@as.kommune.no v/Vibeke Berggård.  
Vi sender personlig svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du 

ikke får svar innen rimelig tid, må forfall meldes på telefon 
til sekretariatet.  
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

mailto:politisk.sekretariat@as.kommune.no
https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-eldreraadet-13-04-2021.350480.MD1I819131oe8a3.pts.html
mailto:politisk.sekretariat@as.kommune.no
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Informasjon fra leder og eventuelt  

 
 
 

 
Orientering  

 
1. Plan for innføring av reform Leve hele livet, jf. ER-sak 1/21, orientering 

v/kommunalsjef Tove Kreppen Jørgensen. 

 
2. Den Kulturelle Spaserstokken, orientering v/Camilla Sæbjørnsen, enhetsleder 

for kultur, idrett og frivillighet. 
 

3. Eldredagen 2021 – fredag 1. oktober.  
Komite for eldredagen velges. 
 

4. Nasjonal erfaringskonferanse for Leve hele livet.  
Dato: onsdag 26. mai 2021      Tid: 10.00 - 14.00      Sted: Nettbasert 

 
Invitasjon ble sendt på e-post 17.03.2021 til eldrerådets medlemmer og vara. 
Påmelding kan den enkelte gjøre selv innen 21. mai 2021. Deltakelse er 

gratis. Opplysninger om konferansen og påmelding finner dere her: 
https://ksagenda.qondor.com/ParticipantWeb/Registration/50073 

 
  

https://ksagenda.qondor.com/ParticipantWeb/Registration/50073
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Saker til behandling  

ER-1/21 
Oppfølging av Stortingsmelding 15, Leve hele livet 
 
Saksbehandler:  Tove Kreppen Jørgensen Saksnr.:  19/01040-5 
Saksgang  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 24/21 21.04.2021 

6 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. 
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ER-2/21 
Årsmelding med årsberetning 2020 for Ås kommune 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  21/01023-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Ungdomsrådet   

2 Eldrerådet 2/21 13.04.2021 

3 Råd for personer med funksjonsnedsettelse 2/21 13.04.2021 

4 Hovedutvalg for helse og sosial 3/21 14.04.2021 

5 Hovedutvalg for næring og miljø 6/21 13.04.2021 

6 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 12/21 14.04.2021 

7 Hovedutvalg for teknikk og plan 23/21 14.04.2021 

8 Administrasjonsutvalget 7/21 21.04.2021 

9 Formannskapet 25/21 21.04.2021 

10 Kommunestyret   

 

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 

Årsmelding med årsberetning 2020 tas til orientering. 
 

Ås, 31.03.2021 
 
Trine Christensen Emil Schmidt 

kommunedirektør økonomisjef 
  

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 
Behandlingsrekkefølge: 

Ungdomsrådet 
Eldrerådet 
Råd for personer med funksjonsnedsettelse 

Hovedutvalg for helse og sosial 
Hovedutvalg for næring og miljø 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Hovedutvalg for teknikk og plan 
Administrasjonsutvalget 

Formannskapet 
Kommunestyret  

 
Vedlegg: (klikk på lenke) 
Årsmelding med årsberetning (Web-visning) 

Årsmelding med årsberetning(PDF) 
 

 
  

https://pub.framsikt.net/2020/as/mr-202012-årsmelding_202/
https://www.as.kommune.no/aarsmelding-tertialrapporter-og-maanedsrapporter-2020.536324.no.html
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Vedtatt budsjett for 2020 tilsvarte et netto driftsresultat på -0,8 %. Netto 
driftsresultat ved årets slutt har endt på 0,3%, og er langt bedre enn budsjettert 

og prognostisert gjennom året.  
 

Gjennom hele 2020 har det vært og blitt meldt om usikkerhet om endelig 
driftsresultat, da aktivitets- og ressursbehovet har vært uforutsigbart og  
svingende med pandemisituasjonen og endringer i gjeldende smitteverntiltak. 

 
Fakta i saken: 

Årsmeldingen er en tilbakemelding på mål og satsninger i vedtatt 
handlingsprogram og økonomiplan for 2019-2022. Årsmeldingens kapittel 1-6 

utgjør «Årsberetningen». Årsberetningen er den lovpålagte delen av 
rapporteringen, jf. forskrift om årsregnskap og årsberetning. Resterende del av 
dokumentet utgjør kommunens årsmelding. Denne er ikke en lovpålagt 

rapportering, men en viktig del av kommunens mål- og resultatstyring. 
 

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Årsmelding med årsberetning 2020 tas til orientering. 

 
Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
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