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Helsedirektoratet - tillegg nr. 14 til tildelingsbrevet for 2020 - Etablering 
av senter for et aldersvennlig Norge og videre arbeid med aldersvennlig 
samfunn. 

Helse- og omsorgsdepartementet vil presisere at arbeidet for et aldersvennlig Norge er 
organisert med tre deler: program, råd og senter, jf. vedlagte organisasjonskart. Nasjonalt 
program for et aldersvennlig Norge er en av fem hovedområder i Meld. St 15 (2017-2018) 
Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre, og konkretiserer regjeringens strategi for et 
aldersvennlig samfunn.  Hensikten med programmet er skape aldersvennlige kommuner 
og lokalsamfunn, organisasjoner og virksomheter. Programmet skal bidra til at målet om mer 
aldersvennlig utforming og samfunnsutvikling må skje i samarbeid med aktører og 
innbyggere, basert på bredt partnerskap og samarbeid om idéutvikling og nyskaping. Rådet 
for et aldersvennlig Norge er sammensatt for dette hensynet og er derfor en viktig ressurs og 
medspiller i arbeidet, og skal gi retning til arbeidet, bidra til å forankre og være en pådriver. 
Senteret skal ha ansvar for gjennomføring av programmet, være sekretariat for rådet og 
være et kunnskaps- og utviklingsmiljø for arbeidet med aldersvennlig Norge. Det vises for 
øvrig til mandat for rådet for et aldersvennlig Norge av 15. mars 2019 hvor nåværende 
sekretariatsfunksjon og fremtidig senterfunksjon er omtalt. Senteret skal ha en funksjon ut 
over programmets varighet innenfor reformperioden for Leve hele livet. 

Mandat for Senter for et aldersvennlig Norge 

Helse- og omsorgsdepartementet ber om at Helsedirektoratet utarbeider et forslag til mandat 
for senteret, hvor blant annet følgende bør inngå 

 Bakgrunn og visjon for senterets arbeid 
 Senterets formål, roller og ansvar 
 Oppgaver knyttet til  

o Nasjonalt program for et aldersvennlig Norge  
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Side 2 
 

o Sekretariatsfunksjon for Rådet for et aldersvennlig Norge 
o Kunnskapsutvikling, idéutvikling og kunnskapsspredning 

 Nærmere om 
o Involvering og medvirkning av eldre i planlegging og utforming av et 

aldersvennlig samfunn, herunder samarbeid med kommunale eldreråd  
o Samarbeid med Eldreombudet 
o Samarbeid og partnerskap med andre aktører for å få oppslutning om formål 

og oppgaver 
o Samarbeid med nasjonalt og regionalt støtteapparat for gjennomføring av 

Leve hele livet  
o Følge og delta i internasjonalt samarbeid innen aldring 
o Informasjon/kommunikasjon (nettside, sosiale medier, andre mediekanaler) 
o Evt. andre punkter. 

Budsjettrammer for senteret 

Helsedirektoratet er tildelt totalt 10 mill. kroner til arbeidet med et aldersvennlig Norge i 2020, 
hvorav 5 mill. kroner over kap. 714.21 og hvor 5 mill. kroner over kap. 761.21 er avgrenset til 
Leve hele livets programperiode 2019-2023.  
Det vises også til 2 mill. kroner over kap. 714.21 til utviklingsarbeid, jf. nedenfor.   
Helsedirektoratet bes om å utarbeide forslag til budsjett for oppdraget i 2020.  

Samordning 

Dette oppdraget innebærer at det etableres et fagmiljø i Ålesund. Det understrekes at dette 
ikke erstatter det generelle oppdraget Helsedirektoratet har om å følge opp Flere år – flere 
muligheter, regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn, jf. også tildeling på 2 mill. 
kroner over kap. 714.21 om å bidra til kunnskaps- og metodeutvikling om aktive eldre og 
aldersvennlig samfunn. Det har blant annet blitt utarbeidet viktig innsikt og rapporter og 
avholdt konferanser. Vi ber om at direktoratet gir en vurdering av hvordan disse oppdragene 
kan ses i sammenheng og samlet bidra til styrking av innsatsen. 

Oppfølging  

Framdrift og evt. spørsmål og dialog underveis følges opp i fagmøter mellom 
Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet.  For øvrig vises til ordinære 
rapporteringsrutiner.   
 
Det er ønskelig med tilbakemelding medio mai. Endelig frist avklares mellom fagavdelingene.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Arne Marius Fosse (e.f.) 
kst. avdelingsdirektør 
 

Aina Strand 
seniorrådgiver 
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