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Slik vil vi leve hele livet i Moss 2022 – 2032 
 
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse- 046/22: 
Uttalelse fra rådet for personer med funksjonsnedsettelse: 
 
Temaplanen «Slik vil vi leve hele livet i Moss 2022 – 2032» legges ut til offentlig ettersyn i 
seks uker. 
  
Eldreråd- 033/22: 
 
Temaplanen «Slik vil vi leve hele livet i Moss 2022 – 2032» legges ut til offentlig ettersyn i 
seks uker. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Temaplanen «Slik vil vi leve hele livet i Moss 2022 – 2032» legges ut til offentlig ettersyn i 
seks uker. 
 
Bakgrunn for saken: 
I mai 2018 la Helse- og omsorgsdepartementet ut Meld. St. 15 Leve hele livet (2017/2018) – 
en kvalitetsreform for eldre til høring. Meldingen ble vedtatt i Stortinget i desember samme 
år. Økt forventet levealder kombinert med store fødselskull etter 2. verdenskrig fører til at 
antall eldre i befolkningen øker, dette gjelder også i Moss. 
 
Ifølge regjeringens perspektivmelding fra 2021 vil offentlige utgifter øke mer enn inntektene 
fra 2030, og den norske velferdsmodellen utfordres derfor i nær fremtid. Vi blir flere eldre, 
flere med kroniske sykdommer, vi lever lengre, og etterspørselen etter helsetjenester vil øke. 
Tilsvarende øker forventningene til helsetjenesten parallelt med den medisinske og 
teknologiske utviklingen og velstandsutviklingen. Vi er i en situasjon med fallende 
oljeinntekter, samtidig som vi blir stadig færre yrkesaktive pr. pensjonist.  Handlingsrommet 
til å dekke demografidrevne kostnader og nye satsinger er derfor forventet å avta 
  
Reformen legger opp til at kommunen gjennom politiske vedtak skal ta stilling til hvordan 
tiltak som møter utfordringsbilde og utforsker løsningsrommet kan utformes lokalt, og 
deretter innarbeides i kommunens planverk. 
  



I sak 026/21 vedtok kommunestyret mandatet for prosjektet «Leve hele livet» som et 
overordnet styringsdokument for arbeidet med implementering av reformen i Moss. 
  
 
 
Redegjørelse for saken: 
Kommunedirektøren legger i denne saken frem en plan for implementering av reformen Leve 
hele livet. Prosjektet Leve hele livet har vært gjennom et omfattende forarbeid i perioden 
februar 2021 til juni 2022, som har bidratt til utforming av planen «Slik vil vi leve hele livet i 
Moss 2023-2032». 
 
Prosjektet er gjennomført på tvers av samfunnsstrukturer og sektorer som en følge av 
mandatets utforming. Resultatet av prosjektet bør sees i sammenheng med langsiktig 
planlegging, dimensjonering av tjenester, kapasitet og kompetanse. ‘ 
 
Moss kommune skal ta klimavennlige, sosiale og økonomiske hensyn, og en bærekraftig 
utvikling skal imøtekomme dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende 
generasjoner skal få dekket sine behov. Samarbeid mellom sektorer er en forutsetning for å 
lykkes med bærekraftsmålene.  
 
I reformarbeidet er følgende bærekraftsmål prioritert:  
 
 3. God helse 
11. Bærekraftige byer og samfunn 
17. Samarbeid for å nå målene 
 9. Innovasjon og infrastruktur 
 2. utrydde sult 
10. Mindre ulikhet 
 
De foreslåtte tiltakene blir i planen presentert i prioritert rekkefølge innenfor hvert 
satsingsområde på bakgrunn av forventet effekt/gevinst, og tiltakets kompleksitet.  Estimerte 
økonomiske konsekvenser presenteres sammen med tiltakene, og kan på den måten 
innarbeides i det årlige budsjettarbeidet for helhetlig utvikling. Det er utarbeidet gevinstplan 
og tentativ gjennomføringsplan, hvor også kompetansebehov beskrives, for hvert 
satsingsområde. Gevinstplaner, detaljerte mål, målemetoder og tentative 
gjennomføringsplaner blir ikke presentert i planen, men vil følges opp av hvert 
kommunalområde. 
  
 
Intern og ekstern medvirkning: 
I prosjektets gjennomføringsfase har alle aktiviteter vært gjennomført sammen med 
innbyggere, eksterne fagpersoner, næringsliv, frivilligheten og interesseorganisasjoner. De 
har vært deltakere i prosjektet. Fra kommunen har alle kommunalområder deltatt. Prosjektet 
har bestått av en prosjektgruppe, fem arbeidsgrupper, en referansegruppe og en 
styringsgruppe. I disse gruppene har det vært deltakere på kryss og tvers av fag og 
samfunnsstrukturer. De det gjelder har altså vært med fra start til slutt i dette prosjektet. 
 
For å få innsikt i lokale behov er det gjennomført: 
 
• En digital undersøkelse for innbyggere over 18 år 
• Dybdeintervjuer, samtaler og gjestebud, særlig rettet mot innbyggere over 65 år og 
medarbeidere i Moss kommune  
• Kartlegging av pårørendereiser i samarbeid med pårørende 
• Innspillsmulighet via pop-up bydelslaben på Kambo 
• Innspillsmulighet via fellesskap på hjul 
  
Til sammen kom det inn 564 innspill 



For å finne løsninger er det gjennomført: 
• Et digitalt løsningsverksted rettet mot innbyggere i alle aldre, samfunnsaktører og 
medarbeidere i Moss kommune 
• En rekke fysisk workshops med ulike problemstillinger, hvor alle innbyggere og 
samfunnsaktører som kom med innspill til løsninger digitalt ble invitert med i fysiske 
workshops, innenfor det satsingsområde de ønsket å bidra. 
• Flerkulturell workshop med ulike problemstillinger 
  
 
Vurderinger: 
Formålet med planen er å ruste kommunens og lokalsamfunnets evne til å møte behovene til 
den økende andelen eldre i årene som kommer.  Planen er utformet på bakgrunn av sentrale 
og lokale føringer, kjente drivkrefter og lokale behov. Tiltak som er utarbeidet i prosjektet skal 
gi Mossesamfunnet gevinster i form av økt kvalitet, spart tid eller unngåtte kostnader.  
  
Gjennomføring av planens tiltak fordrer et samarbeid på tvers av kommunalområdenes og 
stabenes sektorer, og på tvers av samfunnsstrukturer. Gjennomføringen vil føre til en endring 
av samarbeidspartnere for enkelte, påvirke og utfordre måten vi jobber på, vår samhandling, 
og utvikle besluttede samskapingsmetoder. Om gjenstridige samfunnsproblemer skal løses 
helhetlig må den enkelte samfunnsaktør løfte blikket utover sitt eget ansvarsområde, og på 
den måten bidra til en samordning som makter å møte utfordringer som krever tverrgående 
innsats.  Samordnet innsats er nødvendig for å ivareta innbyggeres behov og tilby gode 
sømløse tjenester og tilbud.  
 
Fordi foreslåtte tiltak er koblet til økonomiplanperioden kan både administrasjonen og 
politikere tilpasse og innarbeide tiltak slik at vi målrettet treffer befolkningens behov, og 
organisasjonens kapasitet og ressurser. Tiltak skal fremmes av hvert kommunal- og 
stabsområde i forbindelse med den årlige behandlingen av økonomi- og handlingsplan. 
Status knyttet til gjennomføring av tiltak bør beskrives i tertial og årsrapporter. På den måten 
møtes også kravet om implementering reformen i kommunens plan og styringsdokumenter 
  
  
 
Økonomiske konsekvenser for årsbudsjett og handlingsplan: 
Det understrekes at det er et estimert kostnadsbilde som er presentert i planen. Ytterligere 
utredninger, mulighetsstudier, testing og undersøkelser, kan føre til et endret kostnadsbilde 
på sikt. 
 
Flere av tiltakene er foreslått gjennomført ved omstilling innenfor kommunalområdenes eller 
stabsenhetens ramme, i tråd med mandatet for prosjektet.    
  
  
 
Konklusjon: 
Kommunedirektøren anbefaler at den sektorovergripene temaplanen «Slik vil vi leve hele 
livet i Moss 2022 – 2032» legges ut til offentlig ettersyn i seks uker. 
  
  
Hans Reidar Ness, kommunedirektør 
Moss 04.11.2022 
 
 
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse 15.11.2022: 
 
Behandling: 
 



Votering: 
 Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse- 046/22: 
Uttalelse fra rådet for personer med funksjonsnedsettelse: 
 
Temaplanen «Slik vil vi leve hele livet i Moss 2022 – 2032» legges ut til offentlig ettersyn i 
seks uker. 
  
Eldreråd 15.11.2022: 
 
Behandling: 
 
Votering: 
Kommunaldirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
  
 
Eldreråd- 033/22: 
 
Temaplanen «Slik vil vi leve hele livet i Moss 2022 – 2032» legges ut til offentlig ettersyn i 
seks uker. 
 
Vedlegg i saken: 
07.11.2022 Slik vil vi leve hele livet i Moss 2022-2032 
07.11.2022 Sluttrapport et aldersvennlig Moss 
07.11.2022 Sluttrapport aktivtet og fellesskap 
07.11.2022 Sluttrapport for mat og måltider 
07.11.2022 Sluttrapport helsehjelp 
07.11.2022 Sluttrapport sammenheng i tjenestene 

 
 


