
 
 

 

Statsråden 

 
 

Postadresse: Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 
Kontoradresse: Teatergt. 9 Telefon* 22 24 90 90 

Org no.: 983 887 406 

Invitasjon til gjennomføringskonferanser om Leve hele livet - En 
kvalitetsreform for eldre  
 

Regjeringen la i mai fram Meld. St. 15 (2017-2018) Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre. 
Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet, pårørende skal kunne bidra 
uten at de blir utslitt og ansatte skal få bruke kompetansen sin. 
 
Leve hele livet løfter fram 25 gode løsninger og hundrevis av eksempler på hvordan 
kommunene kan sørge for god mat og gode måltider, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og 
sammenheng i tjenestene. Reformen handler også om hvordan vi kan bygge et mer 
aldersvennlig samfunn. 
 
For å bidra til at kommunene kan inspirere og lære av hverandre, skal det etableres et nasjonalt 
og regionalt støtteapparat. Støtteapparatet skal veilede og bistå kommunene med å planlegge, 
utforme og gjennomføre reformen lokalt. Alle kommunene vil bli invitert til å delta i 
læringsnettverk for å dele erfaringer og lære av hverandre. Regjeringen legger opp til en 
prosess hvor kommunestyrene behandler og vedtar hvordan reformens løsninger kan 
gjennomføres lokalt. Kommuner som omstiller seg i tråd med reformen vil prioriteres innenfor 
relevante statlige støtteordninger. Reformperioden vil starte 1. januar 2019 og vare i fem år med 
ulike faser for planlegging, gjennomføring og evaluering. 
 
Høsten 2018 arrangeres det fem gjennomføringskonferanser. Målet med konferansene er å 
spre kunnskap om reformen og skape oppslutning og engasjement for å iverksette Leve hele 
livet lokalt. På konferansene vil kommunene og øvrige aktørene gjøres kjent med hvordan 
reformen kan gjennomføres og det gis informasjon om blant annet det nasjonale og regionale 
støtteapparatet.  
Målgruppen for konferansen er ledere (administrativ og politisk) og ansatte i kommunene, fag- 
og kompetansemiljøer, brukere, pårørende og frivillige  mv.  

 
 
  
 

 
 
 

Deres ref 

 

Vår ref 

17/511-  

Dato 

10. september 2018 

 



 

 

Side 2 
 

Steder og dato 

• Tromsø 23. oktober, Radisson Blu Hotel, Sjøgata 7, 9256 Tromsø 
 

• Kristiansand 05. november, Scandic Hotel Sørlandet, Travparkveien 14, 4636 Kristiansand 
 

• Bergen 13. november, Scandic Hotel Norge, Nedre Ole Bullsplass 4, 5012 Bergen 
 

• Trondheim 11. desember, Scandic Hotel Nidelven, Havnegata 1-4, 7400 Trondheim 
 

• Oslo 18. desember, Clarion Hotel og Congress, Hans Gaarders veg 15, 2060 Gardermoen 
 
Program  
11.30 - 12.00: Registrering, kaffe og en matbit  
12.00 - 12.30: Åpning og presentasjon av Leve hele livet  
12.30 - 13.15: Gode lokale eksempler på reformens områder 
13.15 - 13.45: Pause   
13.45 - 14.30: Presentasjon av reformens støtteapparat nasjonalt og regional 
14.30 - 15.15: Hvordan skal vi iverksette reformen hos oss?   
15.15 - 15.30: Avslutning  
 
Alle konferansene vil bli streamet på regjeringen.no 
 

Påmelding  

Påmelding gjøres elektronisk på gjennomføringskonferansenes nettside: 
http://regjeringen.no/id2610279  
 
Her velger du hvilken konferanse du ønsker å delta på. Merk at det er ulik påmeldingsfrist for 
de forskjellige konferansene. Å delta på gjennomføringskonferansen er gratis. Deltakerne må 
selv dekke reisekostnader og evt. utgifter til overnatting.   
 
Landbruks- og matministeren og jeg skal også arrangere egne inspirasjonskonferanser spesielt 
om mat og måltidsglede høsten 2018. Landbruks- og matdepartementet vil sende ut egne brev 
om disse med informasjon om tid, sted og påmelding.  
 
Velkommen!  
 
Med hilsen 
 

 
Åse Michaelsen 

http://regjeringen.no/id2610279
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