
                                                                                                                                            
 

MANDAT FOR OPPGAVEUTVALG «LIVSMESTRING FOR ELDRE»  

Vedtatt i Fellesnemnda 16.01.18 (sak 6/18)  

 

1. BAKGRUNN OG FORMÅ L  

De eldre vil være en betydelig ressurs i fremtidens Nordre Follo. Politikerne ønsker sammen med 
innbyggerne å finne gode løsninger for å tilrettelegge for en meningsfylt alderdom som bygger på 
mestring og trygghet.  
 
Bakgrunn  
Andelen eldre over 80 år fordobles I løpet av de neste 15 årene vil antall. Med den økende andelen 
eldre vil behovet for helse – og omsorgstjenester øke, samtidig som antall personer i arbeidsfør alder 
blir mindre. Nordre Follo må skape velferdstjenester som tar utgangspunkt i den enkeltes ressurser 
og behov og som dreier fokuset fra reparasjon og behandling til den enkeltes ansvar for egen helse. 
Dette gjøres gjennom tilrettelegging, informasjon og veiledning i det forebyggende arbeid. Dette er 
nødvendige endringer for å møte ønsket om selvstendighet i den «nye generasjonen» eldre i Nordre 
Follo, samtidig som det sikrer at kommunen har kapasitet til å bistå innbyggere med det største 
hjelpebehovet. 
 
Nordre Follo kommune ønsker at alle eldre skal tilrettelegge for egen alderdom, oppleve livsmestring 
og ha ansvar for egen helse uansett hjelpebehov. Dette kan gjøres i samarbeide med kommunen. 
Livsmestring handler om at alle utvikler ferdigheter for å tilegne seg, forstå og bruke kunnskap de 
trenger for å fremme og ivareta god helse. Livsmestring er å opprettholde egenomsorgsevnen og 
forutsetter at den enkelte innbygger starter å jobbe med dette før evnen til å ta vare på seg selv blir 
en utfordring.  
 
Formål  
Oppgaveutvalget skal komme med forslag til hvordan innbyggerne sammen med kommunen kan 
bygge et samfunn som fremmer livsmestring. 

2. OPPGAVEUTVALGETS OPPGAVER  

• Komme med innspill til hvordan eldre kan være viktige bidragsytere i utviklingen av 
lokalsamfunnet Nordre Follo  

• Finne faktorer i bo –og nærmiljøet og i muligheter i kommunens lavterskeltilbud som er av 
særlig betydning for å oppleve livsmestring og trygghet i egen alderdom. 

• Foreslå endringer som gir eldre større mulighet for å mestre hverdagen også når det oppstår 
et hjelpebehov. 

• Komme med innspill til hvordan eldre kan nyttiggjøre seg utviklingen og endringene i 
samfunnet. 
 

3. SAMMENSETNING AV OPPGAVEUTVALGET  

Oppgaveutvalget skal bestå av følgende medlemmer:  
Seks medlemmer fra Kommunestyrene/de faste utvalgene i Ski og Oppegård 

Anne Grethe Slåtten, leder 

Daad Gjerde, nestleder 
Annar Bakken 

Anne Gamme 
Gudmund A. Nyrud 



                                                                                                                                            
 

Tore Nordberg 

 
I tillegg søker kommunen 10 innbyggere med følgende kompetanseprofil: 

 1 medlem med erfaring fra frivillig arbeid i Oppegård eller Ski kommune 

 1 medlem med erfaring fra kultur eller idrettsliv i Oppegård eller Ski kommune 

 2 medlemmer i aldersgruppen 50-60 år som har særlig interesse for hvordan fremtidens 

alderdom kan være 

 2 medlemmer i aldersgruppen 60+ som har særlig interesse for hvordan fremtidens 
alderdom kan være 

 1 medlem med teknologisk interesse 

 1 medlem som er bruker av, eller pårørende til bruker av hjemmetjenester 

 2 medlemmer som er brukere av helsefremmende lavterskeltilbud i Oppegård eller Ski 
kommune 

 

4. OPPGAVEUTVALGETS ARBEIDSFORM  

Oppgaveutvalget utfordres til å finne en arbeidsform som involverer bredt og utfordrer «de yngre 
eldre» til å bidra. 
 
Oppgaveutvalget kan involvere innbyggere/andre aktører med interesse og/eller kompetanse for 
oppgaveutvalgets tema gjennom for eksempel å nedsette referansegrupper, arbeidsgrupper, holde 
åpne møter, gjennomføre workshops, undersøkelser eller annet.  
 
Administrasjonen vil bistå oppgaveutvalget med møteinnkallelser, utsendelse av dagsorden og 
referater, informasjon på kommunens hjemmesider, samt rigge møtested. Administrasjonen vil også 
bistå leder med å planlegge og fasilitere oppgaveutvalgets møter, samt bidra med fagkunnskap og 
kompetanse ved å holde innlegg, forberede notater og utredninger.  
 
Resultatet av oppgaveutvalgets arbeid vil inngå i det strategiske arbeidet med tjeneste – og 
samfunnsutviklingen i Nordre Follo. 
 

5. TIDSPLAN  

Juni 2018 Oppgaveutvalget konstituerer seg 
01.09.2018 rapportering 
01.11.2018 rapportering 
01.01.2019 Sluttrapport overrekkes Fellesnemda for Nordre Follo 
 
 
Etter at oppgaveutvalget har overrakt sin rapport til Fellesnemnda, vil denne saksbehandles av 
rådmennene og deretter fremmes til politisk behandling i Fellesnemnd, formannskap og 
kommunestyre.  

6. ØKONOMI  

Utvalget har inntil kr.50.000 til fri disponering til arbeidet i oppgaveutvalget. 


