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Reformen bygger på stortingsmeldinger og planer for å utvikle 
gode og bærekraftige løsninger

Reformen berører mange av de saksfelt Statsforvalter har 
ansvaret for og Statsforvalter skal videreføre oppgaveløsningen på 
tvers av strukturen i embetet

Nasjonalt program for et aldersvennlig Norge har målgruppe og innsatsområder som 
berører alle sektorer og aktører utenfor helse- og omsorgssektoren

For enkel innføring innsatsområder (01/2021)

https://www.regjeringen.no/contentassets/291a619d04ff4879980e741be661041e/leve-hele-livet_enkeltsider_uufil.pdf

Se sammenheng med andre oppdrag

Mat og
Måltider

Helsehjelp

https://www.regjeringen.no/contentassets/291a619d04ff4879980e741be661041e/leve-hele-livet_enkeltsider_uufil.pdf
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Langsiktig og helhetlig planlegging knyttet til kapasitet, kompetanse og kvalitet i 

tjenestene er stadig viktigere for våre kommuner. 

Statsforvalteren forutsetter at kommunen planlegger helse- og 

omsorgstjenestene i det ordinære økonomi- og planarbeidet.  Det er svært 

viktig at slik planlegging skjer i tråd med lov om folkehelsearbeid § 6, forskrift 

om ledelses og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenestene og 

bærekraftmål i § 1.1 i plan og bygningsloven. Vi forventer at kommunestyrene 

behandler og vedtar løsningene som skal være basert på analyse av 

kommunens egne utfordringer og behov. https://www.statsforvalteren.no/siteassets/fm-oslo-og-

viken/kommunal-styring/forventningsbrev-til-kommunene-2021.pdf Se også Meld. St. 15 (2017–2018) s. 168

SFOV forventningsbrev 2021

https://www.statsforvalteren.no/siteassets/fm-oslo-og-viken/kommunal-styring/forventningsbrev-til-kommunene-2021.pdf
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Kommunale helse- og omsorgstjenester står overfor store utfordringer som må 

ivaretas gjennom gode planer og gode systemer for medvirkning. Dette er nødvendig 

for å sikre økonomisk og sosial bærekraft i en situasjon med økende demografiske 

utfordringer

.. innen utgangen av 2021 kan vise til politisk vedtatte planer for LHL

.. vil bli prioritert innenfor tilskuddsordninger på helseområdet

https://www.statsforvalteren.no/siteassets/fm-oslo-og-viken/kommunal-styring/forventningsbrev-til-kommunene-2021.pdf

Planleggingen må stå på to bein

Tverrsektoriell planlegging og plan for helse- og omsorg

Anders Aasheim, SF i Troms og Finnmark

Sosial og økonomisk bærekraft
Kompetanse og planlegging for fremtidens helse- og 
omsorgstjenester 

https://www.statsforvalteren.no/siteassets/fm-oslo-og-viken/kommunal-styring/forventningsbrev-til-kommunene-2021.pdf
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Bred involvering – «Alle må med»

«En nedenfra og opp» reform –

bygger på bred involvering og deltakelse

PLANFOKUS

https://www.helsedirektoratet.no/search?searchquery=b%C3%A6rekraft

https://www.helsedirektoratet.no/tema/leve-hele-livet-kvalitetsreformen-for-eldre

Bærekraftig utvikling er et 
overordnet mål for 

samfunnsutviklingen i Norge og 
globalt. I realiseringen av dette 

målet er en befolkning med god 
helse og livskvalitet, og en 

rettferdig fordeling av dette, en 
viktig forutsetning

https://www.helsedirektoratet.no/search?searchquery=b%C3%A6rekraft
https://www.helsedirektoratet.no/tema/leve-hele-livet-kvalitetsreformen-for-eldre
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Arenaer for samarbeid, læring, erfaringsutveksling og deling 

mellom kommunene er viktig i gjennomføringen av reformen. I 

reformperioden skal det regionale støtteapparatet sørge for at alle 

kommunene inviteres til å delta i nettverk for å dele erfaringer, bli 

inspirerte og lære av hverandre.

Nettverk  og å dele



7© Statsforvalteren i Oslo og Viken

Hvilke gode eksempler kan vi dele her…?

Regjeringens strategi for godt kosthold og ernæring hos eldre (06.05.21):

Hovedmål: å skape gode måltidsopplevelser og redusere feil- og underernæring

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-ernaringsstrategi2/id2847774/?fbclid=IwAR0MFw-0nAZVeK-
jUlI_nXdIBAUK_Kiu0MsUnfeO1opGMoTj1JhkNjwaap4

Matgledekorps og planperspektiv

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-ernaringsstrategi2/id2847774/?fbclid=IwAR0MFw-0nAZVeK-jUlI_nXdIBAUK_Kiu0MsUnfeO1opGMoTj1JhkNjwaap4
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Matgledekorpsene er å betrakte som endringsagenter for mer mat- og 
måltidsglede, og de setter brukeren i sentrum - landbruksminister Ollaug 
Bollestad

https://www.statsforvalteren.no/oslo-og-viken/helse-omsorg-og-sosialtjenester/nyheter---helse-omsorg-og-
sosialtjenester/2020/na-kommer-matgledekorpset-til-oslo-og-viken/

https://matgledekorpset.no/om-matgledekorpset/

Regjeringens strategi for Matnasjonen Norge (12.02.21) «som en del av Leve hele livet»  
https://www.regjeringen.no/contentassets/4934157014d94e3986b2219111bdf806/matnasjonen
-
norge_strategi_uu.pdf?fbclid=IwAR17TH2_7kqvv810rBhLejyY4Jf9RwAUFkrt1WK1TpkWqkFZg1Hh8
acYQwE

Matgledekorpset 

https://www.statsforvalteren.no/oslo-og-viken/helse-omsorg-og-sosialtjenester/nyheter---helse-omsorg-og-sosialtjenester/2020/na-kommer-matgledekorpset-til-oslo-og-viken/
https://matgledekorpset.no/om-matgledekorpset/
https://www.regjeringen.no/contentassets/4934157014d94e3986b2219111bdf806/matnasjonen-norge_strategi_uu.pdf?fbclid=IwAR17TH2_7kqvv810rBhLejyY4Jf9RwAUFkrt1WK1TpkWqkFZg1Hh8acYQwE
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Kommunalt planarbeid og

«Demokrati er ikke en tilstand,
men (en) handling»  Kamala Harris/John Lewis
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Foto:

Lykke til med viktig arbeid

og samarbeid

og

takk for 
oppmerksomheten!
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