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ALDERSVENNLIG LOKALSAMFUNN - INNSPILL TIL PROSESS  
 
Vedlegg:  

 Kapittelet om «Leve hele livet» fra vedtatt handlings- og økonomiplan 2021-2024 i Gausdal 
kommune 

 KS sin «Håndbok i aldersvennlige lokalsamfunn». 

Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
Melding til Stortinget 15 (2017–2018) «Leve hele livet»  
https://www.regjeringen.no/contentassets/196f99e63aa14f849c4e4b9b9906a3f8/no/pdfs/s
tm201720180015000dddpdfs.pdf 
 
 
SAMMENDRAG: 
Rådet for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne inviteres i denne saken til å gi  
innspill til prosessen for arbeidet med et aldersvennlig Gausdal.  

SAKSOPPLYSNINGER: 
I handlings- og økonomiplan 2021-2024 er det et eget kapittel om «Leve hele livet», - for 
informasjon om og forankring av kommunens videre arbeid med dette. Det er også fulgt opp 
med mål og delmål i kommuneplanens samfunnsdel, som ble vedtatt i kommunestyrets 
møte i februar 2021. Rådet har hatt begge sakene til uttale.  

I forbindelse med kommunestyrets behandling av handlings- og økonomiplanen i desember 
2020 ble dette vedtatt som punkt 12:  

«Ett av hovedsatsningsområdene i «Leve hele livet» er å skape et aldersvennlig 
Norge. Det legges i første halvår fram en sak til kommunestyret som behandler og 
vedtar en prosess for hvordan vi kan arbeide med det perspektivet i Gausdal 
kommune - ut fra lokale forhold og i samarbeid med frivillig sektor og andre aktører i 
lokalsamfunnet. Rådet for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne gir innspill til 
prosessen før kommunestyret behandler denne saken.» 

Å utvikle aldersvennlige lokalsamfunn handler om å legge til rette for at eldre skal kunne bo 
hjemme så lenge de ønsker, delta i de aktivitetene de er interessert i, kunne være mobile og 
inkludert i beslutningsprosesser og utvikling, og at de opplever nærmiljøet sitt som 

https://www.regjeringen.no/contentassets/196f99e63aa14f849c4e4b9b9906a3f8/no/pdfs/stm201720180015000dddpdfs.pdf
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tilgjengelig og trygt. For å få til dette må en jobbe på tvers av nivåer og sektorer. Det er ikke 
kun kommunen som sitt ansvar, men kommunen skal være en bidragsyter gjennom sin rolle, 
som for eksempel med tilrettelegging for møteplasser og aktiviteter, og planlegging av 
bomiljø osv. Aldersvennlig samfunn handler heller ikke kun om helse- og omsorgstjenester, 
men om for eksempel:  

- utendørsområder og bebyggelse  
- transport  
- bolig  
- sosial deltagelse  
- respekt og sosial inkludering  
- deltagelse i samfunns- og arbeidslivet  
- kommunikasjon og informasjon  

 

En viktig faktor er også hva hver enkelt kan gjøre selv for å planlegge sin egen alderdom.  

Utviklingen av aldersvennlige samfunn knyttes opp mot arbeidet med FNs bærekraftsmål, 
med fokus på tverrsektorielt samarbeid, inkludering og involvering. Her er også linken lokalt 
til kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032 i Gausdal kommune.  

Prosess:  

Rådet for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne inviteres i denne saken til å gi  
innspill til prosessen for arbeidet med et aldersvennlig Gausdal.  

En prosess vil kunne inneholde mange faser og aktiviteter, - for eksempel  

- Å se på dagens situasjon  
- Å se på utfordringer – hinder  
- Finne muligheter – veier vi kan gå  
- Oversikt over tiltak, aktiviteter og prioriteringer  

 
Rådet for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne sine innspill blir tatt med i 
planleggingen av prosessen, jfr. kommunestyrets vedtak.  

 
Saken legges fram uten forslag til vedtak: 
 

Rådet for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne har disse innspillene til prosessen 
for arbeid med et aldersvennlig lokalsamfunn i Gausdal:  

-  


