
       

 
Møteinnkalling     

 
 

Utvalg: Nordreisa eldreråd 
Møtested: Konferanserom, Sonjatun 
Dato: 16.09.2019 
Tidspunkt: 12:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 58 80 15, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no 
 – ved forfallsmelding på e-post er vil dere motta en bekreftelse på at den er registrert, dersom 
dere ikke mottar en slik bekreftelse MÅ dere ta kontakt pr. telefon. 
 
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.
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                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 4/19 Referatsaker   
RS 14/19 Utlysning av deltagelse i kommunenettverk 

aldersvennlige lokalsamfunn 
 2019/715 

 
Orienteringer fra rådmann, sektorleder og leder for frivillighetssentralen: 

 Framdriften av organisasjonsprosessen inne helse- og omsorg. 
 Orientering om arbeidet med Frivillighetsmeldingen 
 Ståa i forhold til matproduksjonen ved Sonjatun 
 Etterlysning av svar på eldrerådets henvendelse på husleiepolitikken overfor frivillige 

lag og foreninger 
 Utviklingen i velferdsteknologiprosjektet 
 Stortingsmeldingen om «Leve hele livet» 
 Budsjettarbeidet for 2020. 

 
Annet: 
Planlegging av eldredagen 4. Oktober 
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PS 4/19 Referatsaker



Fra: Ann-Solveig Hansteen (Ann-Solveig.Hansteen@ks.no)
Sendt: 06.06.2019 15:53:17
Til: Anne Berit Rafoss
Kopi: 

Emne: Til politisk og administrativ ledelse - utlysning av deltagelse i kommunenettverk aldersvennlige lokalsamfunn
Vedlegg: Søknadsskjema nettverk AVLS.docx
Utlysning av deltakelse i kommunenettverk aldersvennlige lokalsamfunn 2019/2020
 
KS utlyser deltakelse i kommunenettverk aldersvennlige lokalsamfunn med oppstart ultimo
august 2019.
 
Målgruppen er både administrativt ansatte og folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner,
med spesielt ansvar for områder som berører aldersvennlige lokalsamfunn.
 
Aldersvennlige lokalsamfunn er tilgjengelige og inkluderende miljø som fremmer aktiv
aldring. Det innebærer lokalsamfunn som legger til rette for at en aldrende befolkning kan få
dekket sine primærbehov, delta i aktiviteter og utvikling, være mobile og ha sosiale nettverk.
Aldersvennlige lokalsamfunn legger vekt på følgende områder:
 

·        Universell utforming/utendørsområder og fysisk aktivitet
·        Bolig
·        Transport
·        Samfunnsdeltagelse
·        Medvirkning og kommunikasjon

 
For å kunne skape aldersvennlige lokalsamfunn er det avgjørende å jobbe på tvers av
sektorer og legge til rette for medvirkning, slik at utvikling og aktiviteter utvikles i tråd med
innbyggernes behov.
 
Hva får kommunene/fylkeskommunene:
‐ Kommunene og fylkeskommunene som er med i nettverket vil få inspirasjon og faglig
påfyll. De vil også få nettverk med andre kommuner/fylkeskommuner og de vil lære av
hverandre.
 ‐ Kommunene og fylkeskommunene som deltar får anledning til å medvirke til utvikling av et
nasjonalt nettverk og modeller for aldersvennlige lokalsamfunn.
‐ Hver av kommunene/fylkeskommunene som er med vil få delta gratis med 3 personer pr
samling. (Dette innebærer at KS dekker dagskonferanser inkludert lunsj).
 
Hva forventes av kommunene/fylkeskommunene:
‐ Det er en forventning om at søknad om deltakelse i nettverket er forankret hos
rådmann/kommunalsjef/avdelingsdirektør/leder
‐ Det er en forventning om aktiv deltakelse på samlingene
‐ Det vil bli gitt «hjemmelekser» mellom samlingene
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Om tilbudet:
Det vil totalt bli tilbudt 4 slike «nettverk», lokalisert i 4 ulike regioner.         
           
Kommunenettverk 1 er planlagt lokalisert i Oslo‐området (26.8.2019)
Kommunenettverk 2 er planlagt lokalisert i Stavanger‐området (25.9.2019)
Kommunenettverk 3 er planlagt lokalisert i Trondheim (14.11.2019)
Kommunenettverk 4 er planlagt lokalisert i Tromsø‐ området (4.9.2019)                           
                           
Uansett lokalisering vil disse «samlingene» være nasjonale, og dermed åpne for deltakelse
fra hele landet, så her kan kommuner og fylkeskommuner møtes på tvers av geografi.
 
I januar/februar 2020 planlegger vi en felles samling i Oslo‐området for alle de fire
nettverkene.          
 
De kommunene/fylkeskommunene som kommer med i nettverket nå vil kunne delta på den
regionale samlingen samt felles samling i Oslo. Etter dette vil vi legge til rette for
videreutvikling av nettverket. 
                                                                                              
Søknad om å få delta i nettverket
Vi har plass til mellom 80 og 100 kommuner/fylkeskommuner til sammen, de som ønsker å
delta må sende en kort søknad til KS‐postmottak ks@ks.no innen 24.juni 2019.
De som får plass i nettverket, vil få epost om dette innen 28.juni 2019.
 
For mer informasjon:
For ytterligere informasjon kontakt prosjektkoordinator Anne Berit Rafoss                              
E‐post: Anne.Berit.Rafoss@ks.no /mobil 92467192
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Søknadsskjema – KS kommunenettverk aldersvennlige lokalsamfunn 2019/2020 

 

Navn på 
kommune/fylkeskommune 

 

Kontaktperson   
 

Epost  
 

Telefon /mobil  
 

 

 

Hvilke ressurspersoner skal delta i nettverket? (hvilken rolle har de i 
kommunen/fylkeskommunen og hvilket område representerer de?) 

 

 

 

 

Beskriv kort hvordan dere jobber/vil jobbe tverrsektorielt i kommunen/fylkeskommunen og 
hvordan dere jobber/vil jobbe med medvirkning for denne målgruppen. (60+) 

 

 

 

 

 

 

 

Beskriv kort hva slags ressurser dere kan ta med dere inn i nettverket (kompetanse, verktøy, 
metoder, m.m) 
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Beskriv kort hva som gjøres av aldersvennlige tiltak hos dere i lokalsamfunnet nå 

 

 

 

 

 

Beskriv kort hva dere ønsker å få ut av nettverksdeltakelsen for deres 
kommune/fylkeskommune 

 

 

 

 

Beskriv kort hvilke forventninger dere har til KS? (kompetanse, verktøy, metoder, 
interessepolitisk arbeid m.m) 

 

 

 

 

Hvilket nettverk ønsker dere å delta i? (Prioriter 1 til 4 der 1 er høyest) 

 Oslo-området: 
 Stavanger: 
 Trondheim: 
 Tromsø-området: 

 

Vi vil tilstrebe at flest mulig får delta i det nettverket de har prioritert med 1 eller 2.  
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