MANDAT FOR OPPGAVEUTVALG – GODE LIV I EGNE HJEM
Vedtatt i kommunestyret xx.xx.xxxx (Sak xx/20)
1.0 Bakgrunn og formål
Verdigrunnlaget til kommunen – tillit, åpenhet og samhandling – tydeliggjør at kommunen
skal legge til rette for medvirkning, og at dette er viktig når større endringer skal
gjennomføres. Medvirkning styrker lokaldemokratiet og gir innbyggerne et større eierforhold
til kommunen sin. I tillegg gir medvirkning bedre tjenester og løsninger som i større grad
imøtekommer de behov innbyggerne har.
I Nasjonal helse- og sykehus plan 2020-23 heter det: Vi blir flere, vi blir eldre og vi forventer
mer. Det gjør det krevende å forene ønsker og muligheter innenfor ressursrammene vi har til
rådighet. Det er særlig knapphet på arbeidskraft som vil sette grenser for hvordan vi kan løse
oppgavene. En bærekraftig helsetjeneste forutsetter derfor at vi utnytter mulighetene
teknologien gir, bruker kompetansen hos de ansatte best mulig og løser oppgavene så
effektivt som mulig.
Innbyggernes behov for helse- og omsorgstjenester øker og blir stadig mer sammensatt.
Eldre har ofte mange sykdommer samtidig, og antall innbyggere over 80 år er sterkt økende i
vår kommune. Antall personer med demenssykdom må forventes å øke når flere innbyggere
når høy alder. Sykehusene redder og behandler stadig flere og mange trenger påfølgende
helse- og omsorgstjenester i kommunen. Ikke minst er det vekst i antall under 67 år med
store pleie- og omsorgsbehov.
Når innbyggernes behov øker og flere oppgaver skal løses i kommunehelsetjenesten, øker
også kostnadene, og vi må forvente at denne utviklingen bare vil forsterkes i årene som
kommer.
Dreiningsprosjektet “Leve selvstendig og godt hele livet” skal bidra til å bremse fremtidig
kostnadsøkning gjennom omstilling, organisasjons- og tjenesteutvikling og implementering
av digitale løsninger.
Oppgaveutvalgets formål er å belyse hva som skal til i Aurskog-Høland kommune for at flest
mulig skal ha gode liv i egne hjem.
2.0 Oppgaveutvalgets oppgaver
Oppgaveutvalget skal gjennomføre en kartlegging av disse to problemstillingene:
•

Hva skal til for at flest mulig skal ha gode liv i egne hjem?

•

Med utgangspunkt i innsatstrappa: Hvilke tjenester bør vi utvikle i den nederste
halvdel av trappa? Hva kan kommunen gjøre, hva kan brukere og pårørende bidra
med, hva kan frivilligheten og næringslivet bidra med?

Oppgaveutvalget skal utarbeide en presentasjon av kartleggingen, og den skal bidra inn i
dreiningsprosjektet «Leve selvstendig og godt hele livet».

3.0 Sammensetning av oppgaveutvalg
Mandatet innebærer at det er behov for deltakere som kan representere både målgruppen
og ulike deler av kommunen. Utvalget skal ha med deltakere med erfaring, kunnskap og
ideer om hvordan en kan leve gode liv i egne hjem.
Oppgaveutvalget skal bestå av følgende medlemmer:
• Medlemmer fra kommunestyret (2)
• Medlemmer fra eldrerådet (2)
• Medlemmer fra pensjonistforening/seniorsenter (2)
• Innbyggere (2)
Kommunestyret velger medlemmer fra kommunestyret og fra eldrerådet. Det skal
annonseres etter øvrige medlemmer. Administrasjonen velger ut disse.
Utvalgets leder og nestleder velges av og blant medlemmene i oppgaveutvalget, i det første
møtet.
Faglige forberedelser og utredningsarbeid er i hovedsak utvalgets oppgave.
Administrasjonens representanter er delprosjektleder Anita Furuknap Holtet og rådgiver i
stab Lasse Fure. Sistnevnte vil ha sekretærfunksjonen for oppgaveutvalget.
Administrasjonen kan også bistå med annen fagkompetanse på oppdrag fra utvalget.
4.0 Arbeidsform
Oppgaveutvalget utfordres til å velge kreative arbeidsformer som kan engasjere deltakerne
under utvalgets arbeidsperiode. Utover dette kan oppgaveutvalget selv avgjøre hvordan de
vil arbeide.
Oppgaveutvalget kan involvere innbyggere og andre aktører i kommunen med interesse
for/eller kompetanse i utvalgets tema gjennom for eksempel å nedsette referansegrupper,
arbeidsgrupper, holde åpne møter, gjennomføre workshops, undersøkelser eller annet.
Administrasjonen bistår utvalget med møteinnkallelser, utsendelse av dagsorden og
referater, informasjon på kommunens hjemmeside, samt rigge møtested.
Administrasjonen kan også bistå utvalgets leder med å planlegge og legge til rette for
møtene, velge arbeidsformer og bidra med fagkunnskap og kompetanse ved å holde innlegg,
forberede notater og utredninger.
5.0 Tidsplan
Oppgaveutvalgets virketid er i perioden 1.1.-1.6. 2021.
6.0 Økonomi
Oppgaveutvalget disponerer kr 50 000 til sitt arbeid, og møtegodtgjøringen skal dekkes
innenfor dette beløpet.
7.0 Rapportering
Oppgaveutvalget avleverer sin presentasjon av arbeidet til kommunestyret i august 2021.

