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Møtedato

Deltakelse i kvalitetsreformen "Leve hele livet"
Rådmannens forslag til vedtak:
 Lier kommune vedtar å organisere deltakelse i reformarbeidet med «Leve hele livet»
som et prosjekt slik det fremkommer av prosjektbeskrivelsen.
 Det utarbeides handlingsplan for perioden 2020 – 2023 med årlig rapportering.

Rådmannens saksutredning:
Bakgrunn for saken
I mai 2018 la Regjeringen frem sin nye kvalitetsreform for eldre – "Leve hele livet" (Meld. St.
15 2017-2018).
En bærekraftig utvikling av pleie- og omsorgstjenester i årene fremover er viktig for å møte
veksten i andelen eldre. En overordnet målsetting er at flest mulig skal kunne bo hjemme livet
ut. De fleste eldre klarer seg selv, men samfunnet trenger å tilpasse seg disse. Når vi klarer å
skape et aldersvennlig samfunn handler det om hva vi som samfunn kan gjøre for at hver
enkelt skal kunne bruke sine ressurser.
Formålet med reformen er blant annet å spre de gode løsningene som finnes ute i kommuner,
fylkeskommuner og helseforetak. Reformen er en oppfordring fra regjeringen om at
kommunene bør samarbeide ytterligere om disse løsningene som skal bidra til:
 Flere gode leveår der eldre beholder god helse lenger, opplever at de har god
livskvalitet, og at de i større grad mestrer eget liv, samtidig som de får den
helsehjelpen de trenger når de har behov for den.
 Pårørende som ikke blir utslitt kan ha en jevn innsats for sine nærmeste.
 Ansatte som opplever at de har et godt arbeidsmiljø, der de får brukt sin kompetanse
og gjort en faglig god jobb.

Saken har vært oppe som melding «Orientering om Leve hele livet. En kvalitetsreform for
eldre» i «Eldrerådet» 11.03.19, «Helse-, sosial- og omsorgsutvalget» 13.03.19 og
«Kommunestyret» 26.03.19.
Sammendrag
Reformen har fokus på fem innsatsområder og består av 25 konkrete og utprøvde løsninger på
områder hvor det er avdekket behov for forbedring. Det legges opp til en prosess hvor
reformens løsninger kan tilpasses lokale forhold og innføres i samarbeid med andre
tjenesteområder, frivillig sektor og andre aktører i lokalsamfunnet. Et av reformens
innsatsområder innebærer også deltakelse i programmet «Aldersvennlig Norge», som har til
hensikt å mobilisere den eldre befolkningen, slik at de selv er med i planleggingen av egen
framtid og bidrar til å utforme omgivelsene sine.
Utredning
Behovet for å organisere dette som et prosjekt er begrunnet ut fra:
 De enkelte tiltakene i reformen vil ha en kostnadsmessig størrelse eller konsekvens for
mange ansatte. Leve hele livet består blant annet av nye oppgaver, men også noen som
krever endringer i eksisterende oppgaver i forhold til Lier kommunes tjenestetilbud og
organisering. Deltakelse i reformarbeidet trenger kontroll og styring da det går over en
lang periode.
 Oppgavene knyttet til dette prosjektet er kompliserte og krever tverrfaglig kunnskap.
Det vil være nødvending med en samordnet og koordinert innsats.
 Det er muligheter for å søke prosjektmidler til de kommunene som gjennomfører
reformen.
 Handlingsplanen for «Leve hele livet» vil synliggjøre sammenhengen mellom
reformen og kommunens arbeid, her under også hvordan vi lokalt tilpasser anbefalte
tiltak.
Lier kommune har både gjennomførte og pågående prosjekter som bygger opp under denne
reformen.
Det vil være behov for å arrangere seminar der interessenter samles for å kunne gi sine
tilbakemeldinger på reformens innhold sett opp mot kommunens behov. Dette vil være en del
av grunnlaget ved utarbeidelse av handlingsplan. Denne planen kan omfatte nye tiltak eller
endring på eksisterende tiltak og vil legges frem til politisk behandling med årlig rapportering.
I Lier kommune er reformen planlagt gjennomført under prosjektnavnet «Leve hele livet i
Lier». Prosjektets varighet ses i sammenheng med den nasjonale reformen «Leve hele livet»
som løper ut 2023.
Rådmannens vurdering:
 Kommunen vedtar å organisere Lier kommunes deltakelse i reformarbeidet med «Leve
hele livet» som et prosjekt slik det fremkommer av prosjektbeskrivelsen, med de
eventuelle endringer som måtte være nødvendige og hensiktsmessige.
 En handlingsplan for «Leve hele livet» i Lier som vedtas i kommunestyret skal
synliggjøre sammenhengen mellom reformen og kommunens arbeid.
Vedlegg:
Prosjektbeskrivelse - «Leve hele livet i Lier»
Link: Stortingsmelding 15 (2017-2018), Leve hele livet. En kvalitetsreform for eldre.

