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Dialogmøte med kommunene i Oslo og Viken - Leve hele livet 

 
Fylkesmannen i Oslo og Viken inviterer kommuner til dialogmøte om eldrereformen «Leve hele livet». 
 
Kommunesammensetning av kommuner til dialogmøter 

Region Kommuner Møtedato  Klokkeslett 

Nedre Romerike (5) Aurskog-Høland, Lillestrøm, Lørenskog, Nittedal 
og Rælingen 

16.11 12.30 – 15.30 

Øvre Romerike (6) Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og 
Ullensaker 

16.11 09.00 – 12.00 

Follo regionen (6) Enebakk, Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby 
og Ås 

20.11 09.00 – 12.00 

Hallingdalsregionen (6) Ål, Gol, Hemsedal, Hol, Nes og Flå 10.11 09.00 – 12.00 

Kongsbergregionen (5) Kongsberg, Rollag, Flesberg, Nore og Uvdal 10.11 12.30 – 15.30 

Ringeriksregionen (6) Ringerike, Krødsherad, Hole, Modum, Sigdal og 
Jevnaker 

11.11 13.00 – 16.00 

Drammensregionen (5) Drammen, Øvre Eiker, Lier, Asker og Bærum 12.11 13.00 – 16.00 

Indre kommuner (6) Indre Østfold kommune, Marker, Skiptvedt, Moss 
og Våler 

02.12 09.00 – 12.00 

Nedre Glomma (7) Halden, Aremark, Fredrikstad, Hvaler, Sarpsborg, 
Rakkestad og Råde 

02.12 12.30 – 15.30 

Oslo Oslo Dato kommer senere  

 
Dialogmøte gjennomføres digitalt på Teams 

 
Helsedirektoratets oppdrag til Fylkesmannen i Oslo og Viken 
«Fylkesmannen skal i 2020 aktivt gi tilbud om dialogmøter med alle kommunene. Det forventes at gjennomføring 
av dialogmøter skjer i samarbeid med de øvrige aktørene i det regionale støtteapparatet. Dialogmøter kan 
gjennomføres enkeltvis eller gruppevis. Målgruppen for dialogmøter vil først og fremst være ledere og ansatte i 
kommunene, politisk ledelse og representanter som ivaretar innbygger-, bruker- og pårørendeperspektivet. 
I dialog og samhandling med kommunene, er det naturlig at embetene vektlegger det formelle bakteppet for 
planlegging og gjennomføring av reformen, særlig plan- og bygningslovens del 2 (plandelen), folkehelseloven og 
forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgtjenesten. Styringsinformasjon gjennom 
ressursportal.no vil være et viktig grunnlag for dialogen.» 
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Det regionale støtteapparatet                
Det regionale støtteapparatet i Oslo og Viken består av medlemmer fra KS, USHT Viken (Buskerud), USHT Viken 
(Akershus), USHT Viken (Østfold), USHT Oslo, og Fylkesmannen i Oslo og Viken. Senter for omsorgsforskning deltar 
også i det regionale støtteapparatet.  
De regionale støtteapparatene for reformen skal bistå kommunene i arbeidet med å gjennomføre reformen lokalt. 
Formålet til støtteapparatene er å understøtte kommunenes forbedringsarbeid og legge til rette for 
erfaringsdeling, kunnskapsutveksling og lokalt planarbeid.  
 
Hovedtema er plan og planarbeid  
Fylkesmannen i Oslo og Viken ønsker å gjennomføre 10 dialogmøter før nyttår.  
Vedlagt kan du se oversikten over kommunesammensettingen på møtene og når hvert møte skal gjennomføres.  
 
Formål med dialogmøte  
Dialog rundt kommunenes arbeide med å iverksette St. melding nr. 15 «Leve hele livet» i kommunens 
planarbeid og planer. 
 
Målsetting for dialogmøtet 
Kommunene som deltar på dialogmøtet skal utvikle forståelse for hvordan «Leve hele livet» kan integreres i 
kommunens planarbeid og planer. Det er derfor ønskelig at kommunene deler med hverandre hva de har lykkes 
med og hva som har vært utfordrende vedrørende slik integrering. 
 
Målgruppe 
Politisk og administrativ ledelse, ledere av Eldreråd, kommuneplanleggere og ledere innen helse og omsorg og 
plan.  
 
Hvem deltar på dialogmøtet? 
Kommunen gir tilbakemelding på epost til Anette Asbjørnsen på  anejo@fylkesmannen.no om hvem fra kommunen 
som deltar i henhold til målgruppe med fullt navn, stilling/funksjon og kontaktinformasjon (telefon og epost 
adresse) innen 05. november 2020. 

 
Forberedelse til dialogmøtet 
Alle påmeldte vil få tilsendt nødvendigrunnlagsmateriell for å kunne stille forberedt til møtet. 
Dersom det er spørsmål vedrørende Ressursportalen kan Bente Kne Haugdahl på epost 
bente.kne.haugdahl@helsedir.no kontaktes.  
Dersom dere ikke kjenner materiellet fra før, oppfordrer vi dere til å se igjennom følgende dokumentasjon før 
møtet:  

• ‘Kommunalt planarbeid i tilknytning til Leve hele livet’ av seniorrådgiver Anders Aasheim, fylkesmannen i 

Troms og Finnmark, https://vimeo.com/user105921765/review/463338864/ee42d5f21e 

• ‘Veiledningshefte – Leve hele livet – Hvordan driftes samfunnet?’ av KS Konsulent, vedlagt 

• Gjennomgang av www.ressursportal.no/ – (Det er en egen veileder i PDF fil i ressursportalen for hvordan 

ressursportalen brukes.) 

• Forms undersøkelse i kommunene i Oslo og Viken, Leve hele livet, vedlagt  

Følgende spørsmål ønsker vi kommunene drøfter og besvares i kommunens presentasjon under del to av møte: 

• Hvilke forventninger har kommunen til eldrereformen Leve hele livet? 

• Hvordan ivaretar kommunen kartleggings- og analysebehovet, slik at demografiske utfordringer og 
planer for et aldersvennlig samfunn er i tråd med føringene i reformen Leve hele livet? 

• På hvilken måte iverksetter kommunen «Leve hele livet» i sine planprosesser og planer? 

• Hva ser kommunen som utfordrende i dette arbeidet – og om kommunen har støtt på utfordringer, hva 
kunne kommunen eventuelt støtte eller hjelp til? 

Del gjerne kloke løsninger eller gi oss gode råd med på veien videre i arbeidet! 
 

mailto:anejo@fylkesmannen.no
mailto:bente.kne.haugdahl@helsedir.no
https://vimeo.com/user105921765/review/463338864/ee42d5f21e
http://www.ressursportal.no/
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Gjennomføring av dialogmøte 
Kommunen oppfordres, dersom det er mulig av smittevernhensyn, å tilrettelegge slik at deltakerne fra samme 
kommune sitter i samme grupperom under møtet. 
 
Møtene blir filmet i Teams under møte og er tilgjengelig for kommunene i ettertid.  
 
Vi ønsker at alle kommunene oversender sin presentasjon til epost til Anette Asbjørnsen på  
anejo@fylkesmannen.no 
 
Program  
Det er satt opp tentative tider da det avhenger av hvilken tid på dagen møte skal avholdes. Justeres når tidspunkt er 
bestemt. 

Tid Innhold Ansvar/foredragsholder 

08:45-09:00 Teknisk test og kort opplæring i bruk av 
funksjonaliteter  

• Møteregler 

Seniorrådgiver hos Fylkesmannen i 
Oslo og Viken og møteleder,  
Ole Bennie Johansen  

09:00-09:05 Kommunene ønskes velkommen til dialogmøte med 
Fylkesmannen i Oslo og Viken 
 

Fylkesmann i Oslo og Viken  

09:05-09:10 Presentasjonsrunde Møteleder  

09:10-09:25 Gjennomgang av reform og program for aldersvennlig 
Norge  

Ole Bennie Johansen 
Fylkesmannen i Oslo og Viken 
Seniorrådgiver  

09:25-09:35 Gjennomgang av oppdraget og presentasjon av 
presentasjonen med Anders Aasheim 

Seniorrådgiver Torunn Sikkeland 
Fylkesmannen i Oslo og Viken,  

09:35-09:50 Anders Aasheim Utdrag av film 

09:50-10:05 Presentasjon Ny håndbok aldersvennlig lokalsamfunn Prosjektleder Anne Berit Rafoss – 
Nasjonalt nettverk aldersvennlig 
lokalsamfunn 

10:05-10:20 Utviklingssenterets bidrag i reformarbeidet   Utviklingssenter for sykehjem og 
hjemmetjenester 

10:20-10:30 Pause   

10.30-11:55 Kommunenes besvarelser på spørsmålene drøftet i 
forkant av dialogmøtet.  

• Individuell presentasjon av bevarelsene (10 min) 

• Diskusjon i plenum: 

o utfordringer og muligheter knyttet til 

implementering av Leve hele Livet i 

kommunale planer (15 min) 

Tiltak for erfaringsutveksling og kunnskapsdeling mellom 
kommunene. 

Møteleder Senter for 
omsorgsforskning, USHT og KS 

11:55-12:00 Avslutning Ole Bennie Johansen 

  
 
Med hilsen 
Famara Alieu Sanyang 
seksjonssjef 

 

  
 
Ole-Bennie Johansen 
seniorrådgiver 

Dokumentet er elektronisk godkjent 
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