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Oppnemning av representant til prosjektgruppe - Leve hele
livet
Rådmannens forslag til vedtak:
Eldrerådet oppnemner __________________________________ som medlem i prosjektgruppen i
Leve hele livet.

Eldrerådet 28.09.2020:
Behandling:
Per Molland la frem forslag om Tønnes Straum som medlem i prosjektgruppen i Leve hele livet.
Enstemmig.
ELD- 019/ 20 Vedtak:

Rådmannens forslag til vedtak:
Eldrerådet oppnemner Tønnes Straum som medlem i prosjektgruppen i Leve hele livet.

Saksutredning
Målet med Leve hele livet-reformen skal være flere gode leveår der den aldrende befolkningen
beholder god helse lenger og i større grad mestrer eget liv. Målgruppen for reformen er eldre over
65 år. Det er en stor og mangfoldig aldersgruppe med hensyn til aldersspenn, helse og livssituasjon
forøvrig. Mange friske, spreke og aktive eldre representerer en stor ressurs for samfunnet. For å
kunne nyttiggjøre denne ressursen blir det viktig å tilrettelegge for involvering og inkludering av
seniorene.
Arbeidet med reformen berører alle samfunnsområder, markeder, sektorer og befolkningen for
øvrig. Derfor har mange pekt på at «Leve hele livet» er mer enn en eldrereform; det er en

tverrsektoriell reform som skal bidra til å løse «demografifloken».
I reformarbeidet ønsker en derfor å ha stor oppmerksomhet på blant annet proaktive og
forebyggende tilbud og tjenester og på samarbeid og samhandling på tvers av sektorer. De fleste
ønsker å delta og greie seg selv så lenge som mulig, og det er også det beste for fellesskapet og
framtidig bærekraft.
Reformen er særlig rettet mot helse- og omsorgssektoren, men alle sektorer må bidra for å skape
aldersvennlige samfunn.
Leve hele livet-reformen har fem innsatsområder:
1. Et aldersvennlig Norge
2. Aktivitet og fellesskap
3. Mat og måltider
4. Helsehjelp
5. Sammenheng i tjenestene
Regjeringen legger opp til en prosess hvor kommunestyrene behandler og vedtar hvordan reformens
løsninger kan innføres og gjennomføres lokalt. Planprosesser i kommunene bør ha bred medvirkning
fra eldrerådene. Innbyggernes behov skal være styrende for tiltakene som settes i gang.
Reformperioden startet 1. januar 2019 og varer i fem år med ulike faser for planlegging,
gjennomføring og evaluering.
For nærmere informasjon henvises til prosjektmandatet som er vedlagt samt Regjeringens temaside
https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/innsikt/leve-hele-livet/id2547684/
Rådmannen har vedtatt prosjektmandatet for arbeidet, og ønsker direkte involvering av eldrerådet i
prosjektgruppen med en valgt representant. I tillegg vil det legges til rette for at hele Eldrerådet blir
involvert i prosessene som vil pågå de neste årene.
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