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Tillegg nr. 54- Presisering og tillegg til oppdrag til Helsedirektoratet om 
gjennomføring av Meld. St.15 (2017-2018) Leve hele livet 

 
Helse- og omsorgsdepartementet viser til tillegg til tildelingsbrev nr. 40 av 27. juni 2018 som 
beskriver Helsedirektoratets og fylkesmannens ansvar for oppfølgingen av Leve hele livet i 
perioden 2019-2023. Vi viser videre til Prop. 1 S (2019-2020), jf. Innst.11 (2019-2020) for 
beskrivelse av reformens tiltak og aktivitet i 2020, samt tildelingsbrev til Helsedirektoratet for 
2019 og 2020.  
 
På bakgrunn av rapporteringene fra fylkesmennene i juni 2020 og tilbakemelding fra 
Helsedirektoratet i august 2020, vil Helse- og omsorgsdepartementet presisere og gi noen 
tillegg til tidligere føringer for å sikre gjennomføring av Leve hele livet i tråd med rammer og 
mål for reformen.   
 
Leve hele livet er regjeringens store satsing for å bidra til et aldersvennlig samfunn og øke 
kvaliteten på tjenestene til eldre. Hovedgrepet i reformen er at kommunene skal utvikle og 
implementere planer for hvordan Leve hele livet skal gjennomføres lokalt og delta i nettverk 
for erfaringsdeling og læring. Helsedirektoratet har ansvar for gjennomføring av reformen 
med styringslinje til fylkesmennene.  
 
Fylkesmennene koordinerer det regionale støtteapparatet. Det regionale støtteapparatets 
oppgave er å bistå kommunene i endrings- og planarbeidet og gi faglig bistand og støtte til 
kommunene, blant annet gjennom dialogmøter og nettverk. Det fremgår av oppdragsbrevet 
til fylkesmennene i januar 2020 at fylkesmannen og det øvrige regionale støtteapparatet 
aktivt skal tilby bistand til kommunene i arbeidet med å utarbeide og iverksette planer for 
gjennomføring av Leve hele livet lokalt.  

Helsedirektoratet 
Postboks 220 Skøyen 
0213 OSLO 
 

  
 
 

Deres ref 

 

Vår ref 

19/3874-119 

Dato 

9. oktober 2020 

 

 



 

 

Side 2 
 

 
Fylkesmennene har i sine tilbakemeldinger gitt tydelige signaler om at det er behov for 
veiledning om hvordan kommunene kan utvikle planer for gjennomføring av Leve hele livet 
og synliggjøre reformen i det helhetlige kommuneplanarbeidet.  
 
Vi viser til den bilaterale avtalen mellom regjeringen og KS, der partene er enige om å utvikle 
en eksempelsamling med konkrete beskrivelser av hvordan kommunene har jobbet med å 
utvikle planer for hvordan Leve hele livet kan gjennomføres lokalt. Disse eksemplene skal 
tilgjengeliggjøres slik at kommuner kan lære av hverandre, og de skal kunne brukes i 
embetenes veiledning av kommunene.  
 
Eksempelsamlingen skal være et virkemiddel som skal støtte både kommunene og 
støtteapparatene i arbeidet med å sette Leve hele livet på dagorden i kommunenes 
planarbeid framover. Det bes om at Hdir bistår KS i dette arbeidet ved behov. Det vises til 
referatet fra møtet om den bilaterale avtalen den 08. september 2020 for nærmere omtale av 
prosessen.   
 
Helse- og omsorgsdepartementet ber om at Helsedirektoratet i større grad bidrar til at gode 
løsninger for organisering og ledelse av reformarbeidet regionalt blir løftet fram og delt 
mellom embetene.  
 
Departementet er kjent med at Helsedirektoratet skal utarbeide et tillegg til tildelingsbrev til 
embetene og at dette blant annet skal inneholde krav om at embetsledelsen sørger for at 
plankompetansen (planavdelingen) i embetene i tilstrekkelig grad blir inkludert i arbeidet, 
samt krav om at alle kommuner skal ha fått tilbud om gjennomføring av dialogmøter i løpet 
av høsten 2020.  
 
Helse- og omsorgsdepartementet ber om at det tydeliggjøres i tillegg til tildelingsbrev til 
fylkesmennene at det er en klar forventning til embetene om at de prioriterer dette arbeidet 
slik at flest mulig kommuner setter reformen på dagsorden lokalt, og vedtar planer for 
gjennomføring av reformen. Det er som en del av dette en forventning om at embetene aktivt 
oppsøker kommunene og setter kontakten med kommunene i system.  
 
Helse- og omsorgsdepartementet ber om at tildelingsbrevet også inneholder et krav om 
rapportering på følgende elementer i forbindelse med den faste halvårlige rapporteringen 1. 
november 2020.   
 
 Gi tilbakemelding om hvor mange (andel) kommuner som har deltatt eller planlegger å 

delta på dialogmøter i 2020. 
 Gi tilbakemelding om hvor mange (andel) kommuner som enten har vedtatt en plan eller 

beskrevet en prosess for hvordan og når de skal vedta en plan for gjennomføring av Leve 
hele livet.  
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Med hilsen 
 
 
Sandro Moe Melgalvis (e.f.) 
fung. avdelingsdirektør 
 
 

Guro Berge Smedshaug 
seniorrådgiver 
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