
Saksfremlegg 
 

 

Arkivsak: 21/125   

Sakstittel:  STATUS ELDREREFORMEN - LEVE HELE LIVET  

 

 

Rådmannens innstilling: 
Lebesby kommunestyre tar dokumentet «leve hele livet – Status for Lebesby kommune» til 

etterretning. 

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

Leve hele livet – status for Lebesby kommune 

 

 

Faktaopplysning: 

Eldrereformen Leve hele livet er regjeringens hovedsatsing for at eldre kan mestre livet 

lenger og ha en trygg, aktiv og verdig alderdom. Reformen skal bidra til å bedre kvaliteten i 

helse- og omsorgstjenesten til eldre, og skape et mer aldersvennlig samfunn. I Prop. 1 S 

(2020-2021), jf. Innst. 11 S (2020-2021) er det vedtatt at de kommunene som omstiller seg i 

tråd med reformen vil bli prioritert innenfor en rekke relevante tilskuddsordninger fra og med 

2021. Hovedkriteriet er at kommunene har tatt stilling til løsningsforslagene og politisk 

vedtatt hvordan reformen skal gjennomføres lokalt, eller at de kan dokumentere at de er i 

prosess fram mot et vedtak. 

 

Kommunene har stor frihet til å utforme og konkretisere hvordan reformen skal iverksettes 

lokalt, basert på egne utfordringer og behov, men følgende krav må innfris for å få 

prioritering i tilskuddsforvaltningen:  
 

 Kommunene skal ha vedtatt en plan som beskriver hvordan Leve hele livet skal 

gjennomføres lokalt, herunder eksempelvis hvilke innsatsområder og løsninger som 

skal berøres/implementeres. Eksempler på plan kan være en egen plan, et 

saksfremlegg, et beslutningsnotat eller lignende som inneholder utredning og 

innstilling som grunnlag for behandling i politiske organer. At planen er vedtatt 

innebærer at kommunestyret har politisk behandlet hvordan reformen skal 

gjennomføres lokalt, på bakgrunn av en kartlegging av egne utfordringer og behov.  

 
 Dersom kommunen til nå ikke har vedtatt en slik plan, skal kommunen ha beskrevet 

en prosess for hvordan og når det skal vedtas en plan for gjennomføring av Leve hele 

livet. En slik prosessbeskrivelse må som et minimum være sendt til kommunestyret 

som en orienteringssak. Det forventes at kommunene innen utgangen av 2021 kan 

vise til politisk vedtatte planer for gjennomføring av reformen.  

 
 Kommunen må vise hvordan den lovpålagte medvirkningen (jf. forskrift om 

medvirkningsordninger, ref. kommuneloven § 5-12, 5. ledd) er ivaretatt i utarbeidelse 

av planen. Reformen legger opp til endringsprosesser med sterk medvirkning. Det 



ligger derfor en forventning at kommunene involverer innbyggerne i arbeidet med 

Leve hele livet. Innbyggerne kan være representert ved lokale eldreråd, bygdeutvalg 

eller bydelsutvalg, pasientorganisasjoner eller andre lag og foreninger.  

 

 Reformen legger opp til at Leve hele livet integreres i kommuneplanens overordnede 

samfunnsdel (etter § 11-2 i plan og bygningsloven). Det vil videre kunne være 

naturlig å prioritere dette i kommunens handlingsplan/økonomiplan som revideres 

årlig. Kommunene skal synliggjøre hvordan reformen er integrert/planlagt integrert i 

de overordnede, kommunale plandokumentene. Vi gjør oppmerksom på at status på 

dette og de øvrige punktene vil bli fulgt opp både i forbindelse med kommunenes 

rapportering på Leve hele livet pr. 1. november som statsforvalteren har ansvar for, og 

i forbindelse med ordinær rapportering på mottatte tilskudd våren 2022.  

 
 Reformen legger opp til at kommuner kan lære av hverandre og inspirere hverandre. 

Det legges derfor til grunn at kommunene deltar i eller planlegger å delta i nettverk 

for samarbeid og erfaringsdeling på reformens områder. Kommunene må vise til 

deltakelse eller planlagt deltakelse i regionale nettverk/dialogmøter og samlinger for 

Leve hele livet for erfaringsdeling og gjensidig støtte og bistand med andre 

kommuner.  
 

Status for Leve hele livet ble sendt til Statsforvalteren i Troms og Finnmark og 

tilbakemeldingen er: 

«Statsforvalteren i Troms og Finnmark viser til dokumentet «Leve hele livet – Status i 

Lebesby kommune» som vi fikk oversendt 07.05.2021.  

Dokumentet er innholdsrikt og grundig, og er skrevet i et lett forståelig språk. Når dette 

dokumentet er behandlet av kommunestyret oppfyller kommunen med god margin 

Helsedirektoratets krav om at «kommunestyret skal ta stilling til innsatsområdene og 

løsningene i reformen og vedta hvordan reformen skal gjennomføres lokalt.»» 

 

Det har vært gjennomgang av dokumentet med hovedtillitsvalgte for Sykepleierforbundet og 

Fagforbundet. 

 

Vurdering: 

Det er valgt å lage en status på alle innsatsområdene i reformen for Lebesby kommune. 

Statusbeskrivelsen for Lebesby kommune beskriver at mye er på plass, og det jobbes godt i 

bredden, men allikevel er det områder hvor det er nødvendig å utvikle tjenestene i større grad, 

med rutiner og implementering i personalgruppa. Ut fra dette er det valgt ut noen 

satsningsområder fremover; 

- Hverdagsrehabilitering/mestring 

- Formell kontakt med frivillige/ seniorressurser 

- Kommunisere tilbudene godt nok ut til den eldre befolkningen 

- Pårørende arbeid – med å styrke og utvikle ordningen med primærkontakter 

- Måltider – ernæring og estetikk 

- Velferdsteknologi 

 

Kommunestyret i Lebesby tar dokumentet «leve hele livet – Status for Lebesby kommune» til 

etterretning og slutter seg til satsningsområdene som skal være prioriteringsområder for 

Lebesby kommunes arbeid med oppfølging av reformen Leve hele livet.  
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Rådmann 

 

 

  Muna Larsen 

  Helse- og omsorgssjef 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


