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ALDERSVENNLIG LOKALSAMFUNN - OPPSTART AV PROSESS  
 
Vedlegg:  
 Kapittelet om «Leve hele livet» fra vedtatt handlings- og økonomiplan 2021-2024 i  

Gausdal kommune  
 KS sin «Håndbok i aldersvennlige lokalsamfunn» 
 Uttale fra rådet for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Melding til Stortinget 15 (2017–2018) «Leve hele 
livet»  
https://www.regjeringen.no/contentassets/196f99e63aa14f849c4e4b9b9906a3f8/no/pdfs/stm2
01720180015000dddpdfs.pdf  
 
SAMMENDRAG:  
Oppstart av prosess for arbeidet med aldersvennlig lokalsamfunn drøftes og fastsettes.  
 
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  
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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:  
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 har gitt innspill til prosess, se 
vedlegg.  
 
VURDERING: 
 
 Kommunedirektøren foreslår å legge dette opp som en samskapende prosess. 
Formålet er å finne ut av ting sammen – kommunen og innbyggere:    
  

 Hva ønsker vi å oppnå i arbeidet med et aldersvennlig lokalsamfunn?  
 Hva ønsker vi/trenger vi å finne ut av, og hva må vi undersøke sammen for å få til det 

vi vil oppnå?  
 Hva har vi av fått til/våre beste erfaringer -og hvordan har vi lykkes med å få det til? 

Hvordan ta vare på det vi har? 
 Og deretter jobbe sammen om å finne måter å ta i bruk styrker og utløse potensialer i 

lokalsamfunnet. 
 
 



  
 
 

  
 
 

 

Kommunedirektøren foreslår følgende oppstart av prosessen:  
 

 
1. Prosessperiode og politisk organisering av arbeidet: 

 I møte i kommunestyret i juni 2021 blir det – blant kommunestyrets medlemmer – 
valgt 4 som ønsker å dra den politiske prosessen (med arbeid i folkevalgte organ og 
i partiene), og ta ansvar for samskapingsarenaer med innbyggere. 

 Prosessperiode: I løpet av januar 2022 legger den politiske arbeidsgruppen fram en 
status for kommunestyret, som deretter tar stilling til veien videre. 

 
2. Foreslåtte aktiviteter:  

 Innsiktsintervju planlegges og gjennomføres. Innsiktsintervju omtales nedenfor. 
 Innsiktsintervjuene vil bli et viktig grunnlag for prioritering av tema i den videre 

prosessen. I den forbindelse blir medvirkningsprosessen laget, som kan inkludere 
innbyggere/lag/organisasjoner, næringslivet og råds-organ (inkludert rådet for 
eldre og personer med funksjonsnedsettelse). 

 Samskapingsverksted («bygdelab»). Informasjonen en har fått gjennom intervjuer 
og spørsmål benyttes som utgangspunkt for spørsmålet; «Hva betyr dette for det 
Gausdal kan trenge for å være et aldersvennlig lokalsamfunn? i et bredt 
sammensatt samskapingsverksted.  

 
 

 
Kommunedirektøren utpeker en administrativ arbeidsgruppe som skal bistå den politiske 
arbeidsgruppen i prosessen, med fasilitering av møteplasser, dokumentasjon, og 
saksforberedelse til kommunestyret. Denne gruppen skal også sikre linken inn mot arbeidet 
med frivilligstrategi, jfr. vedtak i kommunal planstrategi i handling- og økonomiplanen 2021-
2024.  
 
Innsiktsintervju: 
Innsiktsintervjuer er en metode. Vi foreslår å gjennomføre innsiktsintervju med 8-10 
personer med ulik profil; alder, familie, kjønn og bosted. Her vil en ikke bare spørre de 
eldste, men også 40-50-åringene.  
 
I denne prosessen kan spørsmål kan være:  
For de eldre:  

 Hva betyr aller mest for deg -for å oppleve at Gausdal er et aldersvennlig 
lokalsamfunn?  

 Hva er viktig å ta vare på, hva bør videreutvikles og hva trengs som ikke finnes i dag?  
For de noe yngre: 

 Hvis du skal bo her om 20 år, hva ønsker du deg/trenger du?  
 Hva tror du vil være viktig for deg for å bo her når du blir gammel?  



  
 
 

  
 
 

 

 Når har du det godt i livet? -og hvordan ser du for deg at du også kan ha den 
muligheten om 20 eller 30 år? 

For alle: Om å bli verdsatt og ha verdi for andre.  
 Å være i stand til å gjøre det som er meningsfullt for deg. Det som er meningsfullt for 

deg, har gjerne en viktig verdi for andre.  
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
1. Forslag til oppstart av og tidsrammen for prosessen vedtas slik det går fram av 

saksframlegget under overskriften vurdering, punktene 1 og 2. 
2. Den politiske arbeidsgruppen består av følgende 4 kommunestyremedlemmer :  

-  


