Møteinnkalling

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Nes Eldreråd
Kommunestyresalen
26.01.2021
Kl. 13:00

Den som har lovlig forfall, eller er inhabil, melder fra til politisk sekretariat, snarest mulig. Politisk
sekretariat innkaller vara.
Varamedlem møter kun etter nærmere innkalling.

Sakliste
Sak nr.
21/01
21/02
21/03

Odd Istad

Sakstittel
Godkjennning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll
Leve hele livet

Arkiv:

FE-033, TI-&17

Arkivsak:

21/484- 2
Kvalitet og
eierstyring
15.01.2021

Administrativ
enhet:
Dato:

Saksframlegg

Saksnr.
21/01

Utvalg
Nes Eldreråd

Møtedato
26.01.2021

Godkjennning av innkalling og saksliste

Rådmannens forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.
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Arkiv:

FE-033, TI-&17

Arkivsak:

21/484- 1
Kvalitet og
eierstyring
12.01.2021

Administrativ
enhet:
Dato:

Saksframlegg

Saksnr.
21/02

Utvalg
Nes Eldreråd

Møtedato
26.01.2021

Godkjenning av protokoll

Leders forslag til vedtak:
Protokoll godkjennes.
Vedlegg:
Møteprotokoll - Nes Eldreråd - 24.11.2020
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Arkiv:

FE-122, FA-F03

Arkivsak:
Administrativ
enhet:
Dato:

21/600- 1
Helse og velferd
13.01.2021

Saksframlegg

Saksnr.
21/03

Utvalg
Nes Eldreråd

Møtedato
26.01.2021

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Utvalg for oppvekst, helse og velferd
Utvalg for teknikk, næring og kultur
Formannskapet
Kommunestyret

Leve hele livet

Leve hele livet
Rådmannens innstilling:
Saken drøftes i relevante råd og utvalg knyttet til første møterekke 2021. De problemstillinger og
forslag som fremmes i denne møterekken tas med inn i det videre arbeidet med planen. For øvrig tas
saken til orientering

Vedlegg:
Foil Leve hele livet -1 møterekke
Informasjon til kommunene om kriterier for å bli prioritert i tilskuddsordninger knyttet til Leve hele
livet (L)(29171)

Saksopplysninger:
Leve hele livet
Staten har etablert en satsning kalt Leve hele livet. Satsningen skal i praksis skje i den enkelte
kommune. Målet med satsningen er at den enkelte kommune som helhet og lokalsamfunn aktivt skal
arbeide for at flest mulig i aldersgruppen 65 + skal leve et kvalitativt godt og aktivt liv, med mest
mulig egenmestring og ressursmobilisering, og med en mindre avhengighet av kommunale helse- og
omsorgstjenester enn i dag.
Den statlige satsningen er i stor grad i overenstemmelse med de strategier og planer som allerede er
lagt i Nes kommune. Men staten krever i praksis at hver kommune må lage en plan for sin innsats
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innenfor Leve hele livet.
Konklusjon:
Saken fremmes for informasjon om satsningen. Saken fremmes også for å få en åpen diskusjon om
problemstillinger og løsninger som kommunen skal fremme i sin håndtering av Leve hele livet.
Innspillene om dette i første møterekke 2021 danner et viktig grunnlag for at administrasjonen
senere våren 2021 fremmer et konkret planforslag.
Utrykket vedlegg:
For mer informasjon se: https://www.helsedirektoratet.no/tema/leve-hele-livet-kvalitetsreformenfor-eldre
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