Avtale mellom regjeringen og KS om gjennomføring av Leve hele livet 2019-2023
Bakgrunn
Avtalen er forankret i konsultasjonsordningen mellom regjeringen og kommunesektoren,
representert ved KS, heretter kalt partene. Avtalen bygger på dialog mellom partene i
konsultasjonsordningen om de generelle rammebetingelsene for kommunesektoren.
Avtalen gjelder samarbeid om gjennomføring av Meld. St.15 (2017-2018) Leve hele livet - En
kvalitetsreform for eldre. Meldingens hovedtema er å skape et mer aldersvennlig Norge og
spre nye løsninger på kvalitative utfordringer knyttet til aktivitet og fellesskap, mat og
måltider, helsehjelp og sammenheng i tjenestene til eldre.
På helse- og omsorgsfeltet står kommunene overfor store utfordringer som følge av
endringer i alderssammensetningen i befolkningen, samtidig som de har fått nye yngre
brukergrupper med andre behov og preferanser. Disse utfordringene må løses ved best
mulig effektiv utnyttelse av de samlede ressursene og gjennom nyskaping. Partene vil sikre
bærekraftige tjenester i fremtiden gjennom forskning, innovasjon og løsninger som fremmer
kvalitet i tjenestene.
Kommunene har over lengre tid arbeidet med konkrete tiltak både for å sikre bærekraftige
tjenester og for å fremme kvalitet i tjenestetilbudet. Dette arbeidet er et grunnlag for de
satsinger som stortingsmeldingen skisserer. Partene er enige om å understøtte dette
arbeidet videre, og stimulere til enda raskere spredning av god praksis på tvers av
kommuner.
Partene er enige om at det blir en sentral oppgave å skape aldersvennlige kommuner og
lokalsamfunn, og at dette arbeidet må være tverrsektorielt og involvere flere aktører.
Formålet med avtalen
Formålet med avtalen er å skape et godt samarbeid om gjennomføring av Meld. St.15 (20172018) Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre, både på nasjonalt, regionalt og
kommunalt nivå i perioden 2019-2023.
Partene vil bidra til å være pådrivere for et aldersvennlig Norge og videreutvikle kvaliteten i
helse- og omsorgstjenestetilbud for eldre på grunnleggende områder som: mat og måltider,
aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Avtalen skal bidra til
samarbeid og partnerskap på nasjonalt nivå, og legge grunnlaget for tilsvarende samarbeid
regionalt og lokalt.

Gjennomføring
Partene er enige om at arbeidet skal legge vekt på lokale løsninger innenfor rammen av det
kommunale selvstyret.
Meld. St. 15 (2017-2018) Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre, løfter fram forslag til
løsninger som kommunene og spesialisthelsetjenesten kan gjennomføre gjennom lokale
tilpasninger og i samarbeid med frivillig sektor og andre aktører i lokalsamfunnet. Leve hele
livet innebærer ikke at kommunene får nye oppgaver, men handler om å fremme god praksis
og bidra til kvalitetsutvikling av tjenestene til beste for eldre innbyggere og deres pårørende.
Forslagene til løsninger vil være basert på helse- og omsorgstjenestenes egne erfaringer.
Det er et lokalpolitisk ansvar å sikre god samfunnsutvikling og god kvalitet på tjenestene,
innenfor de til enhver tid gjeldende rammebetingelsene kommunene har.
Partene vil sikre en god dialog om utforming, oppfølging og videreutvikling av nasjonale
strategier og tiltak, og bidra til at disse forankres i den kommunale helse- og
omsorgssektoren.
Partene vil bidra til at kommunene utformer og gjennomfører tiltak innen de områder som er
skissert, utfra lokale forhold og behov.
Det er de senere årene lagt fram flere meldinger og planer for å møte de store demografiske
utfordringene samfunnet står overfor. Leve hele livet bygger på initiativ og tiltak som allerede
er satt i gang for å utsette og forhindre sykdomsutvikling, fremme mestring og livskvalitet og
styrke kompetansen, kvaliteten og kapasiteten i helse- og omsorgstjenestene. Mange av de
pågående satsingene vil bli videreført i årene framover og utgjør noe av fundamentet i Leve
hele livet. Nye meldinger og strategier som fremlegges i planperioden vil også kunne bidra til
å konkretisere arbeidet med aldersvennlig samfunn og Leve hele livet.
Oppfølging
Partene er enige om å samarbeide om gjennomføring av Leve hele livet, både på nasjonalt
og regionalt nivå i femårsperioden 2019-2023. Beskrivelse av oppgaver og arbeidsdeling vil
bli nærmere konkretisert av Helse- og omsorgsdepartementet og KS i oppfølgingen av
avtalen. Helsedirektoratet og fylkesmannen vil fra statens side inngå i samarbeid med KS på
nasjonalt og regionalt nivå, i tillegg til ulike fagmiljøer mv. Avtalen vil bli fulgt opp gjennom
jevnlige kontaktmøter. Arbeidet skal evalueres årlig av partene i forbindelse med
konsultasjonsordningen mellom regjeringen og kommunesektoren. Avtalen gjelder til 31.
desember 2023 eller til én av partene ønsker å si den opp. Oppsigelse skal gis med minst tre
måneders varsel.
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