
Behandling i Råd for eldre og funksjonshemmede den 02.12.2020 

 

Råd for eldre og funksjonshemmedes uttalelse: 

 

Rådet for eldre og funksjonshemmede synes det er positivt at det gjennomføres tiltak i 

forbindelse med kvalitetsreformen «Leve hele livet», slik at eldre som bor hjemme eller i 

institusjon skal få hjelp til å mestre livet og ha en god og innholdsrik dag. Rådet skulle gjerne 

sett at slike tiltak var satt i system og i henhold til utarbeidede planverk. I den forbindelse 

kommer rådet med følgende vedtak: 

 

«Leve hele livet» 

Rådet for eldre og funksjonshemmede i Herøy kommune ber om at det opprettes en 

prosjektgruppe som skal ta stilling til lokale strategier og løsninger i stortingsmelding nr. 15 

«Leve hele livet». Formålet med prosjektet skal være å kartlegge egne utfordringer, styrker og 

behov, og utarbeide en strategisk handlingsplan for å imøtekomme reformen i Herøy 

kommune. Arbeidet kan ses i sammenheng med rullering av «Sektorplan for helse, sosial og 

omsorg 2012-2015» som, ifølge nylig vedtatt planstrategi for Herøy kommune, skal utarbeides 

i 2021-2022. 

 

Planen skal omhandle alle fem strategier som er beskrevet i reformen 

 Ett aldersvennlig Herøy 

 Aktivitet og fellesskap 

 Mat og måltider 

 Helsehjelp 

 Sammenheng i tjenestene  

 

I gjennomføringen av planarbeidet bør det sikres god medvirkning, der representanter for 

brukere og pårørende skal stå sentralt. Det foreslås at prosjektgruppen består av fagpersoner i 

kommunen innenfor helse og teknisk enhet/plan, samt en representant fra rådet for eldre og 

personer med funksjonsnedsettelser. 

 

Rådet for eldre og funksjonshemmede anser vedtaket som ett viktig ledd i utviklingen av 

bærekraftige helse- og omsorgstjenester, og som vesentlig for å kunne fremme god helse og 

livskvalitet for de eldre i Herøy kommune.  

Planen skal legges fram til politisk behandling innen utgangen av 2021. 

 

«Aldersvennlig stedsutvikling» 

Rådet for eldre og funksjonshemmede i Herøy kommune ønsker at det utredes mulighet for å 

ruste opp «rundturen» fra Helsehuset, via Karolineveien, forbi rådhuset og tilbake til 

helsehuset, på en slik måte at den er universelt utformet og tilgjengelig for alle. Dette kan ses i 

sammenheng med flere andre tiltak i budsjett og økonomiplan (020: Opprustning av 

karolineveien, 031: Karolineveien 2021-2024, 017: Asfaltering 2020-2023, 025: Oppgradering 

veilys, 016: Hovedplan vei og 0:28 forskjønning av uteområde). 

I dette området bor det svært mange mennesker som har nedsatt funksjonsevne, og som kan ha 

stor helsemessig gevinst av å ha tilgang til en slik turrute. Vedtaket er også i tråd med 

aldersvennlig stedsutvikling og kvalitetsreformen «Leve hele livet».  

 

«Aldersvennlig stedsutvikling handler grunnleggende sett om å skape fysiske omgivelser som 

gjør det mulig for eldre å være aktive samfunnsdeltakere så lenge som mulig, også den dagen 



helsa begynner å skrante. Selv om vi kaller det aldersvennlig stedsutvikling handler det ikke 

kun om tiltak rettet mot eldre. Både forskning og praktisk erfaring viser at det som er bra for 

eldre som regel er godt for alle.» Håndbok for aldersvennlig stedsutvikling, 2019. 

 

 

 

 

Behandling: 
 

Rådmann orientert, og representantene fikk anledning å stille spørsmål. 

 

Leder la fram flg. forslag til uttalelse: 

Rådet for eldre og funksjonshemmede synes det er positivt at det gjennomføres tiltak i 

forbindelse med kvalitetsreformen «Leve hele livet», slik at eldre som bor hjemme eller i 

institusjon skal få hjelp til å mestre livet og ha en god og innholdsrik dag. Rådet skulle gjerne 

sett at slike tiltak var satt i system og i henhold til utarbeidede planverk. I den forbindelse 

kommer rådet med følgende vedtak: 

 

«Leve hele livet» 

Rådet for eldre og funksjonshemmede i Herøy kommune ber om at det opprettes en 

prosjektgruppe som skal ta stilling til lokale strategier og løsninger i stortingsmelding nr. 15 

«Leve hele livet». Formålet med prosjektet skal være å kartlegge egne utfordringer, styrker og 

behov, og utarbeide en strategisk handlingsplan for å imøtekomme reformen i Herøy 

kommune. Arbeidet kan ses i sammenheng med rullering av «Sektorplan for helse, sosial og 

omsorg 2012-2015» som, ifølge nylig vedtatt planstrategi for Herøy kommune, skal utarbeides 

i 2021-2022. 

 

Planen skal omhandle alle fem strategier som er beskrevet i reformen 

 Ett aldersvennlig Herøy 

 Aktivitet og fellesskap 

 Mat og måltider 

 Helsehjelp 

 Sammenheng i tjenestene  

 

I gjennomføringen av planarbeidet bør det sikres god medvirkning, der representanter for 

brukere og pårørende skal stå sentralt. Det foreslås at prosjektgruppen består av fagpersoner i 

kommunen innenfor helse og teknisk enhet/plan, samt en representant fra rådet for eldre og 

personer med funksjonsnedsettelser. 

 

Rådet for eldre og funksjonshemmede anser vedtaket som ett viktig ledd i utviklingen av 

bærekraftige helse- og omsorgstjenester, og som vesentlig for å kunne fremme god helse og 

livskvalitet for de eldre i Herøy kommune.  

Planen skal legges fram til politisk behandling innen utgangen av 2021. 

 

«Aldersvennlig stedsutvikling» 

Rådet for eldre og funksjonshemmede i Herøy kommune ønsker at det utredes mulighet for å 

ruste opp «rundturen» fra Helsehuset, via Karolineveien, forbi rådhuset og tilbake til 

helsehuset, på en slik måte at den er universelt utformet og tilgjengelig for alle. Dette kan ses i 

sammenheng med flere andre tiltak i budsjett og økonomiplan (020: Opprustning av 



karolineveien, 031: Karolineveien 2021-2024, 017: Asfaltering 2020-2023, 025: Oppgradering 

veilys, 016: Hovedplan vei og 0:28 forskjønning av uteområde). 

I dette området bor det svært mange mennesker som har nedsatt funksjonsevne, og som kan ha 

stor helsemessig gevinst av å ha tilgang til en slik turrute. Vedtaket er også i tråd med 

aldersvennlig stedsutvikling og kvalitetsreformen «Leve hele livet».  

 

«Aldersvennlig stedsutvikling handler grunnleggende sett om å skape fysiske omgivelser som 

gjør det mulig for eldre å være aktive samfunnsdeltakere så lenge som mulig, også den dagen 

helsa begynner å skrante. Selv om vi kaller det aldersvennlig stedsutvikling handler det ikke 

kun om tiltak rettet mot eldre. Både forskning og praktisk erfaring viser at det som er bra for 

eldre som regel er godt for alle.» Håndbok for aldersvennlig stedsutvikling, 2019. 

 

Forslag til uttalelse ble enstemmig vedtatt. 
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