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Kjære eldreråd!
I 2018 lanserte regjeringen Meld. St. 15 (2017–2018) Leve hele livet – En kvalitetsreform for
eldre. Målet med reformen er at eldre kan mestre livet lenger og ha en trygg, aktiv og verdig
alderdom. Mer konkret skal Leve hele livet bidra til
-

at eldre får flere gode leveår der de beholder god helse og livskvalitet, mestrer eget
liv og får den helsehjelpen de trenger, når de har behov for den
pårørende som ikke blir utslitt, og som kan ha en jevn innsats for sine nærmeste
ansatte som opplever at de har et godt arbeidsmiljø, der de får benytte kompetansen
sin og får gjort en faglig god jobb

Leve hele livet er en stor og viktig satsing for regjeringen. Eldrerådene har en viktig rolle å
spille i planlegging, utvikling og oppfølging av reformen lokalt og regionalt. Det legges blant
annet opp til at eldrerådene kan bidra til å planlegge og utvikle tiltak og innsatsområder i
arbeidet for et aldersvennlig samfunn.
Ny håndbok
Reformen skal følges opp i kommunene, og jeg vet at mange er godt i gang med arbeidet.
For å inspirere enda flere kommuner til å komme videre med gjennomføringen, har vi laget
en Leve hele livet-håndbok. Den gir en kort innføring i reformen, og inneholder praktisk
veiledning til hvordan kommunene, i samarbeid med regionale og lokale krefter, kan følge
opp Leve hele livet. Jeg håper dere lar dere inspirere, og at dere bidrar til å spre håndboken i
aktuelle miljøer. Håndboken er publisert her.
Eksempelsamling fra KS
Flere kommuner kom tidlig i gang med Leve hele livet-arbeidet. En utfordring er imidlertid at
Postadresse: Postboks 8011 Dep 0030 Oslo
Kontoradresse: Teatergt. 9 Telefon* 22 24 90 90
Org no.: 983 887 406

arbeidet og løsningene ikke spres godt nok mellom kommuner og statsforvaltere. Derfor har
KS laget en eksempelsamling, som viser hvordan flere norske kommuner jobber med
planarbeid for Leve hele livet. I denne kan dere blant annet finne gode eksempler på
involverings- og medvirkningsprosesser der eldrerådene deltar. Samlingen er publisert her.
Tilskuddsordninger
Kommuner som omstiller seg i tråd med Leve hele livet vil bli prioritert innenfor en rekke
relevante tilskuddsordninger, jf. statsbudsjettet for 2021. Kommuner som er i gang med Leve
hele livet, kan bli prioritert i relevante tilskuddsordninger allerede fra 2021. Helsedirektoratet
sendte nylig ut utdypende informasjon til alle landets kommuner om kriterier for å bli prioritert
i de ulike tilskuddsordningene. Denne informasjonen finnes også på
www.helsedirektoratet.no.
Jeg vil benytte anledningen til å takke for det gode og viktige arbeidet som gjøres i landets
kommunale og fylkeskommunale eldreråd, ikke minst for den ekstraordinære innsatsen i
forbindelse med koronapandemien.
Jeg håper 2021 blir fylt med mye godt arbeid – ikke bare med å bekjempe pandemien – men
også med å følge opp Leve hele livet.
Jeg ønsker dere lykke til med gjennomføringen!
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