
Invitasjon til samling 8. september 2020 for kontaktpersoner fra 

kommunene i Leve hele livet, Meld. St. 15 (2017-2018) 
 

Det regionale støtteapparatet har nå gjennomført 9 dialogmøter med kommunene i Vestfold 

og Telemark i perioden oktober 2019 til januar 2020. Alle kommunene har deltatt. 

Dialogmøtene har gitt mange gode og nyttige innspill til støtteapparatet, og 

erfaringsutveksling mellom kommunene. Hver kommune har utpekt èn kontaktperson for 

Leve hele livet. På dialogmøtene kom det frem et ønske å ha en egen samling for 

kontaktpersonene, og vi inviterer til en slik samling 8. september 2020. 

Hver kommune kan melde på èn person i tillegg til kontaktpersonen. 

Vi ønsker at kommunen forbereder seg på følgende spørsmål til samlingen: 

 

• Hva er status for kartleggings- og planstrategiarbeidet i din kommune?  

• Ønsker dere egne nettverk, og hvordan bør eventuelt dette organiseres? 

• Hvilke behov har dere for støtte fra regionalt støtteapparat i 2020? 

• Andre innspill? 

 

Dato 
 

Sted Tidspunkt 

 
8. september 2020  
 

 
Comfort hotell Porsgrunn, 
Kammerherreløkka 3 
 

 
Kl. 0930-1500 

 

Fra det regionale støtteapparatet deltar Merethe Taang fra KS, Randi Askjer/Cathrine 

Hefte/Roger Jensen fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark og Ellinor Bakke Aasen/ Marit 

Skraastad Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste i Vestfold og Telemark. 

Påmelding sendes samlet fra kommunen til Utviklingssenter for sykehjem og 

hjemmetjeneste i Telemark ved marit.skraastad@porsgrunn.kommune.no senest innen 28. 

august 2020 

Velkommen!  

 

 

 

mailto:marit.skraastad@porsgrunn.kommune.no


Program for møte med kontaktpersoner fra kommunene – 

Leve hele livet 

Tidspunkt Tema 
 

Kl. 0915 Rundstykker og kaffe/te 
Kl. 0930 Velkommen og presentasjonsrunde   

Randi Askjer, fagsjef Fylkesmannen 
 

Kl. 0945 Innledning til dagen, status i arbeidet med Leve hele livet  
Merethe Taang, KS og Cathrine Hefte, Fylkesmannen, Ellinor 
Bakke Aasen og Marit Skraastad, Utviklingssenteret 
 

Kl. 1015 Introduksjon til veilederen «Et hjelpemiddel for planlegging 
av lokalt arbeid med kvalitetsreformen for eldre» 

- Hvordan kan en kommune organisere dette arbeidet? 
Vi viser et eksempel fra kommuneNorge 

Geir Johan Hansen, KS konsulent 
 

Kl. 1115 Pause 

Kl. 1130 Kartleggings- og planstrategiarbeid med erfaringsdeling 
Hvor er dere nå? Status i planarbeidet? Organisering av 
arbeidet? Hva er de viktigste utfordringene? Arbeid i grupper 
 

Kl. 1215 Lunsj 
Kl. 1315 Behov for bistand fra det regionale støtteapparatet?  

Informasjon om Nettbasert digitalt program for 
prosessplanlegging for Leve hele livet. 
 
Nettverk? Annen støtte? Andre innspill? 
Arbeid i grupper og oppsummering i plenum 
 

Kl. 1415 Kommunenes planarbeid  
Roger Jensen, Fylkesmannen 
 

Kl. 1430 Oppsummering og veien videre 
 

Kl. 1500 Vel hjem! 
 

 



 

 


