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Kommunedelplan for kultur - til offentlig ettersyn og høring 
 

 
Eldrerådet har behandlet saken i møte 08.03.2021 sak 6/21 
 
Eldrerådets behandling 08.03.2021: 
Anders Marius Blystad orienterte kort om saken.  
 
Disse hadde ordet i saken: 
Anne Margret Knarud, Tine Øverlier, Grete Øverlier, Anders Marius Blystad. 
 
Tine Øverlier fremmet følgende forslag til vedtak fra eldrerådet: 
 
Gran kommunes eldreråd har gjennomgått høringsutkastet til kommunedelplan for kultur og mener 
eldre innbyggere i kommunen er helt fraværende i planen. Eldrerådet forutsetter at Regjeringens 
kvalitetsreform for eldre «Leve hele livet» (St.meld. 15 2017-2018) skal gjenspeiles i planen. St.-
meldingen legger opp til at kommunen skal integrere kvalitetsreformen i sitt plan arbeid slik at 
kvalitetsreformen «Leve hele livet» blir synliggjort i kommunenes planarbeid både i samfunnsplanen og 
kommunedelplanene. 
«Leve hele livet» har fem satsningsområdet, et av disse er «Aktivitet og fellesskap». Vi siterer fra 
Meldingen: «Leve hele livet er en reform for aktivitet, deltakelse og sosialt fellesskap. Målet er å ta vare 
på eldres forhold til familie, venner og sosialt nettverk og skape god opplevelser og møter på tvers av 
generasjonene». 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt.  
 
Eldrerådets vedtak 08.03.2021: 
Eldrerådet slutter seg til rådmannens innstilling og har følgende og har følgende merknad til 
høringsutkastet:  
Gran kommunes eldreråd har gjennomgått høringsutkastet til kommunedelplan for kultur og mener 
eldre innbyggere i kommunen er helt fraværende i planen. Eldrerådet forutsetter at Regjeringens 
kvalitetsreform for eldre «Leve hele livet» (St.meld. 15 2017-2018) skal gjenspeiles i planen. St.-
meldingen legger opp til at kommunen skal integrere kvalitetsreformen i sitt plan arbeid slik at 
kvalitetsreformen «Leve hele livet» blir synliggjort i kommunenes planarbeid både i samfunnsplanen og 
kommunedelplanene. 
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«Leve hele livet» har fem satsningsområdet, et av disse er «Aktivitet og fellesskap». Vi siterer fra 
Meldingen: «Leve hele livet er en reform for aktivitet, deltakelse og sosialt fellesskap. Målet er å ta vare 
på eldres forhold til familie, venner og sosialt nettverk og skape god opplevelser og møter på tvers av 
generasjonene». 
 
 
 
 


