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Arkivsaksnr.: 19/4538-1   Arkiv: 141 &23  

 

"Leve hele livet" - prosjektbeskrivelse  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

23/19 Eldrerådet 28.10.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Eldrerådet ber kommunestyret om å vedta prosjektbeskrivelsen for «Leve hele livet». 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Stortinget har vedtatt stortingsmeldingen «Leve hele livet» (Meld. St. 15 (2017-2018)). 

Kommunene er gjennomføringsansvarlig for meldingen. Ringerike kommune har valgt å 

prosjektorganisere arbeidet. 

Stortingsmeldingen sier bl.a.: 

«Med Leve hele livet har en regjering for første gang samlet og systematisert arbeidet i noen 

av de kommunene som har funnet nye og bedre løsninger i tilbudet til eldre. Sammen med 

allerede igangsatte og gjennomførte satsinger og tiltak, signaliserer regjeringen gjennom 

Leve hele livet en ny og bærekraftig politikk som skal sikre alle innbyggere en god og trygg 

alderdom. Det innebærer både bedre tjenester og tilbud, men også et samfunn der eldre får 

brukt sine ressurser. Tidligere reformer har ofte handlet om systemer. Leve hele livet handler 

om mennesker. Det som er viktigst i livet. Fellesskap, aktivitet, god mat og helsehjelp. Med 

Leve hele livet skal eldre få mulighet til å mestre eget liv der de bor, hele livet.» (s. 7). 

Beskrivelse av saken 

Stortingsmeldingen gir føringer på at arbeidet skal gjøres tverrsektorielt. Det er derfor hentet 

inn ressurspersoner fra de andre sektorene. Meldingen omfatter fem hovedområder som hver 

har fem underområder. Det er derfor valgt å organisere prosjektet i delprosjekter med hver sin 

delprosjektleder. 

 

USHT (utviklingssenter for hjemmetjenester og sykehjem) har fått delegert ansvar for bistand 

og støtte til kommunene i dette arbeidet. I den forbindelse deltar Ringerike kommune i et 

forbedringsnettverk om kontinuerlig forbedringsarbeid i regi av USHT. Dette er USHT’s 

utgangspunkt for metodikk som skal brukes i gjennomføringen av stortingsmeldingen. 

 

Ringerike kommune har styrende dokument for hvordan kvalitetsutviklingsprosesser skal 

foregå hos oss. Dette dokumentert er førende for hvordan vi skal arbeide med prosjektet.  
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Prosjektet kan potensielt berøre mange enheter, tjenesteområder og arbeidsprosesser i 

kommunen, - fra planarbeid til tjenesteutøvelse. Hvert delprosjekt vil beskrive dette nærmere. 

Kompleksiteten og omfanget av det stortingsmeldingen sier kommunene skal ta stilling til, har 

ført til den foreslåtte prosjektorganiseringen.  

 

Prosjektet gjelder tjenester til eldre over 65 år. Økonomiske gevinster er ikke skissert i 

meldingen. Meldingen er en kvalitetsreform og ønsker følgelig kvalitetsforbedringer på gitte 

områder. 

Rådmannens vurdering 

Stortingsmeldingen gir føringer på at kommuner som omstiller seg i tråd med kvalitetsreformen 

vil bli prioritert innenfor relevante eksisterende og eventuelle nye øremerkede ordninger. Det 

ønskes at Ringerike kommune er av de søknadskommunene som prioriteres i henhold til 

øremerkede midler. 

 

Involvering av berørte parter er viktig for forankring, gode innspill og eierskap til beslutninger. 

Prosjektet er avhengig av både ekstern og intern involvering underveis i prosjektperioden for å 

kunne gjennomføre foreslå, beslutte og gjennomføre tiltak. Invilvering vil skisseres i hvert 

delprosjekt. 

 

Prosjektet arbeider etter tidsrammene skissert i stortingsmeldingen. Dette innebærer at 

vurderingen av kommunens tilbud på meldingens prioriterte områder, må være klar midtveis i 

2020 slik at politisk behandling kan gjøres innen utløpet av 2020. Implementeringsfasen er satt 

til 2020-2023 og iverksetting av tiltak vil følge de politiske beslutningene. 

 

Vedlegg 

Prosjektbeskrivelse «Leve hele livet». 

 

 Ringerike kommune, 14.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: kommunalsjef Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Kristin Akre-Hansen, tlf. 94133725 
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Arkivsaksnr.: 19/4544-1   Arkiv: 141 &75  

 

Et aldersvennlig Norge - delprosjektbeskrivelse  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

24/19 Eldrerådet 28.10.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Eldrerådet samarbeider med kommunen for å utføre arbeidet skissert i delprosjektbeskrivelsen 

for «Et aldersvennlig Norge», som er ett av områdene i kavlitetsreformen «Leve hele livet». 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Leve hele livet er en kvalitetsreform som fokuserer på å forbedre tjenester og tilbud til de 

eldre, men også tilrettelegging av et samfunn hvor de eldre får brukt sine ressurser. 

Kvalitetsreformen er en oppfølging av regjeringens strategi: Flere år – flere muligheter. 

Dette delprosjektet er ett av syv delprosjekt i gjennomføringen av kvalitetsreformen – Leve 

hele livet i Ringerike kommune, og omhandler tre temaer:  

 Eldrestyrt planlegging 

 Nasjonalt nettverk for aldersvennlige byer og lokalsamfunn 

 Sambruk og samlokalisering 

De to første temaene er en del av Nasjonalt program for et aldersvennlig Norge, og må sees i 

sammenheng. 

Beskrivelse av saken 

Eldrestyrt planlegging 

Dette temaet skal i stor grad utføres av eldrerådet i samarbeid med kommunen.  

Alle kommuner må sette aldersvennlige samfunn på dagsorden i kommunal planlegging, 

definere hva dette innebærer for egen kommune og holde dialogprosesser med eldre 

innbyggere for å muliggjøre dette arbeidet.  Resultatet av kartleggingen skal oppsummeres og 

legges frem for både kommunen, næringslivet, lokale organisasjoner og sentrale myndigheter.  

Eldrerådet inviteres til å ha hovedansvaret for arbeidet med å kartlegge lokalsamfunnet og 

legge konkrete planer for å gjøre fysiske og sosiale omgivelser, transport, service og 

tjenestetilbud mer aldersvennlige.  
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Det er naturlig å bruke resultatet av kartleggingen som kunnskapsgrunnlag for arbeidet med 

neste tema (nasjonalt nettverk), derfor bør kartleggingen også fokusere på de punktene som 

nasjonalt nettverk skal arbeide med.  

Nasjonalt nettverk for aldersvennlige byer og lokalsamfunn 

Aldersvennlige byer og lokalsamfunn er inkluderende og tilgjengelig, og fremmer aktiv aldring.  

WHO sitt nettverk «Global network for Age-friendly cities and communities» fokuserer på de 

miljømessige, sosiale og økonomiske faktorene som påvirker eldres helse og trivsel. Som en 

del av «Nasjonalt program for et aldersvennlige Norge», vil Norge vil slutte seg til WHO sitt 

nettverk, og koordinere dette ved å opprette et nasjonalt nettverk for aldersvennlige 

lokalsamfunn. Dette nasjonale nettverket er Ringerike kommune en del av.   

WHO sitt nettverk omhandler åtte ulike punkter. Av disse punktene har det blitt valgt ut fem 

som det nasjonale nettverket skal jobbe med. Disse er:  

 Universell utforming/utendørsområder og fysisk aktivitet 

 Bolig 

 Transport 

 Samfunnsdeltagelse 

 Medvirkning og kommunikasjon 

 

Sambruk og samlokalisering 

Sykehjem og omsorgsboliger (og andre offentlige bygg som f.eks. skoler) bør bygges slik at de 

blir en integrert del av lokalmiljøet, gjerne med felles møteplasser og naboskap på tvers av 

generasjoner og funksjoner.  

Tiltak kan være integrering i øvrige bomiljø, samlokalisering med annen virksomhet og 

sambruk av lokaler, f.eks.:  

 Sykehjem og omsorgsanlegg som stiller lokale til disposisjon for sosiale arrangement 

som strikkekafé, korøvelser, møter i ulike klubber og organisasjoner, dansekvelder, 

bokklubber o.l.  

 Samlokalisering av omsorgsbygg med f.eks. skoler, barnehager eller kulturbygg og 

nærmiljøsenter med noen fellesarealer som stue, kjøkken osv.  

 Samlokalisering av sykehjemsplasser og omsorgsboliger med annen boligbebyggelse, 

f.eks. som en del av en boligblokk eller et boligfelt.  

 Bygge omsorgsboliger på toppen av f.eks. et kjøpesenter eller kulturbygg. 

 Leilighetsbygg med fellesarealer og lett tjeneste.  

Slike tiltak legger grunnlaget for gjensidig utnyttelse av ressurser, felles aktiviteter, uformelle 

møter og sosial omgang.   
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Rådmannens vurdering 

Kvalitetsreformen er konkret i sine anbefalinger for hvordan en kan legge til rette for et 

aldersvennlig Norge. Underveis i kartleggingen som er skissert, vil det komme frem 

anbefalinger på hva Ringerike kommune burde prioritere og hvordan dette kan bidra til et mer 

aldersvennlig Ringerike.  

En forutsetning for utviklingen av aldersvennlige byer er involvering av eldre innbyggere i alle 

fasene. Eldrerådet i samarbeid med kommunen vil sørge for involvering av kommunens 

innbyggere sammen med f.eks. pensjonistforeningen, seniorsenter, frivillighetssentraler og 

frivillige organisasjoner. Det er også viktig å spesifisere at siden dette temaet omhandler 

punkter som berører alle aldre, så vil det involveres med så stor bredde som mulig.  

Delprosjektet forholder seg til kvalitetsrefomens tidsrammer og vil kunne ha anbefalinger klar 

til politisk behandling i løpet av høsten 2020. 

 

Vedlegg 

Prosjektstyringsdokument Delprosjekt 2 - «Et aldersvennlig Norge» 

 

 

 Ringerike kommune, 14.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: kommunalsjef Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Karen M. N. Rygh/Kristin Akre-Hansen tlf: 94133725 
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"Leve hele livet" - prosjektbeskrivelse  
 

Forslag til vedtak: 

 

Eldrerådet ber kommunestyret om å vedta prosjektbeskrivelsen for «Leve hele livet». 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Stortinget har vedtatt stortingsmeldingen «Leve hele livet» (Meld. St. 15 (2017-2018)). 

Kommunene er gjennomføringsansvarlig for meldingen. Ringerike kommune har valgt å 

prosjektorganisere arbeidet. 

Stortingsmeldingen sier bl.a.: 

«Med Leve hele livet har en regjering for første gang samlet og systematisert arbeidet i noen 

av de kommunene som har funnet nye og bedre løsninger i tilbudet til eldre. Sammen med 

allerede igangsatte og gjennomførte satsinger og tiltak, signaliserer regjeringen gjennom 

Leve hele livet en ny og bærekraftig politikk som skal sikre alle innbyggere en god og trygg 

alderdom. Det innebærer både bedre tjenester og tilbud, men også et samfunn der eldre får 

brukt sine ressurser. Tidligere reformer har ofte handlet om systemer. Leve hele livet handler 

om mennesker. Det som er viktigst i livet. Fellesskap, aktivitet, god mat og helsehjelp. Med 

Leve hele livet skal eldre få mulighet til å mestre eget liv der de bor, hele livet.» (s. 7). 

Beskrivelse av saken 

Stortingsmeldingen gir føringer på at arbeidet skal gjøres tverrsektorielt. Det er derfor hentet 

inn ressurspersoner fra de andre sektorene. Meldingen omfatter fem hovedområder som hver 

har fem underområder. Det er derfor valgt å organisere prosjektet i delprosjekter med hver sin 

delprosjektleder. 

 

USHT (utviklingssenter for hjemmetjenester og sykehjem) har fått delegert ansvar for bistand 

og støtte til kommunene i dette arbeidet. I den forbindelse deltar Ringerike kommune i et 

forbedringsnettverk om kontinuerlig forbedringsarbeid i regi av USHT. Dette er USHT’s 

utgangspunkt for metodikk som skal brukes i gjennomføringen av stortingsmeldingen. 

 

Ringerike kommune har styrende dokument for hvordan kvalitetsutviklingsprosesser skal 

foregå hos oss. Dette dokumentert er førende for hvordan vi skal arbeide med prosjektet.  

 

Prosjektet kan potensielt berøre mange enheter, tjenesteområder og arbeidsprosesser i 

kommunen, - fra planarbeid til tjenesteutøvelse. Hvert delprosjekt vil beskrive dette nærmere. 



- 

Kompleksiteten og omfanget av det stortingsmeldingen sier kommunene skal ta stilling til, har 

ført til den foreslåtte prosjektorganiseringen.  

 

Prosjektet gjelder tjenester til eldre over 65 år. Økonomiske gevinster er ikke skissert i 

meldingen. Meldingen er en kvalitetsreform og ønsker følgelig kvalitetsforbedringer på gitte 

områder. 

Rådmannens vurdering 

Stortingsmeldingen gir føringer på at kommuner som omstiller seg i tråd med kvalitetsreformen 

vil bli prioritert innenfor relevante eksisterende og eventuelle nye øremerkede ordninger. Det 

ønskes at Ringerike kommune er av de søknadskommunene som prioriteres i henhold til 

øremerkede midler. 

 

Involvering av berørte parter er viktig for forankring, gode innspill og eierskap til beslutninger. 

Prosjektet er avhengig av både ekstern og intern involvering underveis i prosjektperioden for å 

kunne gjennomføre foreslå, beslutte og gjennomføre tiltak. Invilvering vil skisseres i hvert 

delprosjekt. 

 

Prosjektet arbeider etter tidsrammene skissert i stortingsmeldingen. Dette innebærer at 

vurderingen av kommunens tilbud på meldingens prioriterte områder, må være klar midtveis i 

2020 slik at politisk behandling kan gjøres innen utløpet av 2020. Implementeringsfasen er satt 

til 2020-2023 og iverksetting av tiltak vil følge de politiske beslutningene. 

 

Vedlegg 

Prosjektbeskrivelse «Leve hele livet». 

 

 Ringerike kommune, 14.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: kommunalsjef Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Kristin Akre-Hansen, tlf. 94133725 
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Prosjektbeskrivelse 
 

 
LEVE HELE LIVET 

 

 

 

 

Prosjektversjon: Saksnummer:  

2 -  

Behandlet dato:  Behandlet av / Prosjekteier:  Utarbeidet av: 

 Styringsgruppa Kristin E Akre-Hansen 

Beslutning:  

<Avsluttes / starte planleggingsfasen / øvrige vurderinger må gjøres>  

 

 

Bemanning av neste fase  Neste fase ferdig: 

- - 

Signatur ved godkjenning: 

(prosjekteier) 

xx.xx.xxxx Christine M Bråthen  
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ENDRINGSLOGG 

[Ved større endringer i prosjektforslaget som krever godkjenning fra prosjekteier, skal 

prosjektlederen oppdatere endringsloggen. Her skal det angis hvilke endringer som er gjort, hvem 

som har gjort endringen, og hvem som har godkjent at endringen blir foretatt. Prosjektforslaget 

oppdateres med eventuelle endringer i henhold til behandlingen ved BP2, men skal normalt ikke 

oppdateres etter dette.]  

Versjon Dato Endring Produsent Godkjent 

2 14/10-19  Prosjektleder  
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1. BAKGRUNN OG BEGRUNNELSE FOR PROSJEKTET 
 

Stortinget har vedtatt stortingsmeldingen «Leve hele livet» (Meld. St. 15 (2017-2018)). Kommunene er 

gjennomføringsansvarlig for meldingen. Ringerike kommune har valgt å prosjektorganisere arbeidet. 

Stortingsmeldingen sier bl.a.: 
«Med Leve hele livet har en regjering for første gang samlet og systematisert arbeidet i noen av de 

kommunene som har funnet nye og bedre løsninger i tilbudet til eldre. Sammen med allerede igangsatte og 

gjennomførte satsinger og tiltak, signaliserer regjeringen gjennom Leve hele livet en ny og bærekraftig 
politikk som skal sikre alle innbyggere en god og trygg alderdom. Det innebærer både bedre tjenester og 

tilbud, men også et samfunn der eldre får brukt sine ressurser. Tidligere reformer har ofte handlet om 

systemer. Leve hele livet handler om mennesker. Det som er viktigst i livet. Fellesskap, aktivitet, god mat 

og helsehjelp. Med Leve hele livet skal eldre få mulighet til å mestre eget liv der de bor, hele livet.» (s. 7). 

 

2. VURDERINGER 
 Stortingsmeldingen gir føringer på at arbeidet skal gjøres tverrsektorielt. Det er derfor hentet inn 

ressurspersoner fra de andre sektorene. 

 Meldingen omfatter fem hovedområder som hver har fem underområder. Det er derfor valgt å 

organisere prosjektet i delprosjekter med hver sin delprosjektleder. 

 USHT (utviklingssenter for hjemmetjenester og sykehjem) har fått delegert ansvar for bistand og 

støtte til kommunene i dette arbeidet. I den forbindelse deltar Ringerike kommune i et 

forbedringsnettverk om kontinuerlig forbedringsarbeid i regi av USHT. Dette er USHT’s 

utgangspunkt for metodikk som skal brukes i gjennomføringen av stortingsmeldingen. 

 Ringerike kommune har styrende dokument for hvordan kvalitetsutviklingsprosesser skal foregå 

hos oss. Dette dokumentert er førende for hvordan vi skal arbeide med prosjektet. 

 Prosjektet kan potensielt berøre mange enheter, tjenesteområder og arbeidsprosesser i kommunen, 

- fra planarbeid til tjenesteutøvelse. Hvert delprosjekt vil beskrive dette nærmere. 

 Kompleksiteten og omfanget av det stortingsmeldingen sier kommunene skal ta stilling til, har 

ført til den foreslåtte prosjektorganiseringen.  

3. PROSJEKTETS HOVEDFASER 
Disse er hentet fra stortingsmeldingen (s. 11). 

Hovedprodukter Beskrivelse 

Fase 1 

2019 

Informasjon, spredning og oppstart. 

«Det første året skal Leve hele livet settes på dagsorden i kommuner og 
fylkeskommuner, helseforetak og allmenheten. Regjeringen vil etablere 

et støtteapparat for gjennomføring av reformen for perioden 2019–2023. 
Støtteapparatet skal i første omgang formidle, informere og inspirere 
kommunene til å sette reformens innhold på dagsorden og utvikle verktøy og 

materiell for gjennomføring lokalt. Kommunene inviteres til å delta i 
læringsnettverk der de kan dele erfaringer og bli inspirert av hverandre.» (s. 

11) 

Fase 2 

2019-20 

Kartlegging, planlegging og beslutninger. 

«Kommunene har årene 2019–2020 til å ta stilling til løsningene i reformen, 
og planlegge hvordan de vil utforme og gjennomføre dem lokalt. Det legges 

opp til at kommunene og fylkeskommunene kartlegger egne behov og 
utfordringer og gjennom politiske vedtak selv tar stilling til forslagene i Leve 



 

    

 5 

hele livet. Kommunene oppsummerer sine vedtak om oppfølging av reformen i 

budsjett og økonomiplan med handlingsprogram, før de setter reformen ut i 
livet. Spesialisthelsetjenesten vil bli fulgt opp i ordinære styrings- og 
rapporteringssystemer.» (s. 11) 

Fase 3 

2020-23 

Gjennomføring, implementering og rapportering. 

«Når kommuner, fylkeskommuner og helseforetak har tatt stilling til 
forslagene i reformen og beskrevet hvordan de vil utforme dem, starter 

arbeidet med gjennomføring lokalt. Kommuner som omstiller seg i tråd med 
reformen, vil bli prioritert innenfor relevante eksisterende og eventuelle nye 
øremerkede ordninger.» (s. 11) 

Fase 4 

2023 

Evaluering og forbedring. 

«Reformen skal evalueres gjennom følgeforskning i et representativt utvalg 
kommuner. Midtveis i reformperioden skal det utarbeides en 

forskningsrapport for blant annet å kunne følge endringene i kommunene, og 
ved behov justere kurs og virkemiddelbruk. Følgeforskningen avsluttes med 
resultatevaluering av hele reformen etter 2023.» (s.11) 

4. INTERESSENTER  
 Hvert delprosjekt foretar interessentanalyse. Summen av analysene vil være interessenter for 

prosjektet 

 Det overordnede prosjektet forholder seg til prosjektgruppen, styringsgruppen og politiske fora 

som et utgangspunktet. Interessenter for hvert område fra meldingen vil komme frem i 

delprosjektene. 

5. RAMMEBETINGELSER 

 Prosjektleder og delprosjektledere er besluttet av kommunalsjefene fra de respektive sektorer. 

 Hver delprosjektleder avklarer primært arbeidstid i prosjektet med sin nærmeste leder. Ved behov 

kan andre avklaringer gjøres. 

 Det er ikke avsatt midler til arbeidet. 

 Det ønskes at Ringerike kommune er av de søknadskommunene som prioriteres i henhold til 

øremerkede midler (se pkt. 3 – fase 3). 

 Prosjektet skal forholde seg til tidsestimatene fra stortingsmeldingen. 

 

5.1. Prosjektets avgrensninger 

Prosjektet gjelder tjenester til eldre over 65 år. 

Prosjektet skal ikke levere på deler av pkt. «8.3 Færre å forholde seg til og økt kontinuitet» fra 

stortingsmeldingen. Deler av dette punktet håndteres av prosjektet «Nytt Blikk Helse og omsorg». 

Ytterligere avgrensninger gjøres i hvert delprosjekt der en ser at enkeltområder grenser til hverandre eller 

andre pågående prosjekter i kommunen. 

 

6. PROSJEKTETS FORVENTEDE GEVINSTER 
 Økonomiske gevinster er ikke skissert i meldingen. 

 Meldingen er en kvalitetsreform og ønsker følgelig kvalitetsforbedringer på gitte områder. 

 Hvert delprosjekt vil formulere resultatmål og målinger. 
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7. PROSJEKTORGANISERING 
 

 
 

 

Prosjekteier (PRE)  Stortingsmeldingen er fra helse og omsorgsdepartementet. Prosjekteier er i 

utgangspunktet kommunestyret, og dette er delegert ned via Rådmann til 

kommunalsjef for Helse og omsorg. Prosjekteier er leder av styringsgruppen, er 

beslutningstaker og avgjør hva som skal til politisk behandling og når. 

 

Styringsgruppe (SG)  Styringsgruppen gir retning, bidrar til beslutninger, gir innspill til politiske 

saker og vurderer når enkeltpunkter må/bør besluttes i andre fora enn 

styringsgruppen/prosjekteier. Styringsgruppen er tverrsektorielt sammensatt. 

Helsefaglige områder behandles i Kvalitetsutvalget for helse (KVU) før det går til 

behandling i styringsgruppen. 

 

Prosjektleder (PRL)  Leder av prosjektet er rådgiver fra staben til kommunalsjef i Helse og 

omsorg. Dette for ikke å binde opp linjeledelse til ledelse av et prosjekt av dette 

omfang. Linjeledelsen vil være helt essensiell i arbeidet og vil involveres underveis 

i prosjektet via delprosjektene. Enhetsledergruppen er en naturlig 

samarbeidspartner for prosjektleder. Prosjektleder er bindeleddet mellom 

styringsgruppen og prosjektgruppen samt ansvarlig for prosjektets faser med 

tilhørende fremdrift. Funksjonen innebærer også oppfølging og veiledning av 

delprosjektlederne, samt koordinering av leveranser jf. stortingsmeldingens 

føringer. 

 

Prosjektgruppe (PRG) Prosjektgruppen består av delprosjektlederne, en rådgiver fra helse samt 

prosjektleder. Gruppen er sammensatt med representanter fra flere sektorer. 

Prosjektgruppen sørger for fremdrift, leveranser og koordinering av de ulike 
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aktivitetene i hvert delprosjekt. Prosjektgruppen møtes jevnlig for avklaringer, 

informasjonsflyt mellom delprosjektene, innspill til statusoppdateringer til 

styringsgruppen og bistå hverandre i vurderinger på prosjektinnhold og 

prosjektledelse. Prosjektgruppen overholder stortingsmeldingens inndeling i faser 

med tilhørende fremdrift. 

 

Delprosjektledere (DPL) Hver delprosjektleder har ansvar for konkrete punkter fra 

stortingsmeldingen. Delprosjektleder har selvstendig ansvar for drift av sitt 

delprosjekt. Avklaringer og koordinering med de andre delprosjektene gjøres 

jevnlig i prosjektmøtene eller ved behov. Delprosjektlederne har egne 

prosjektgrupper og prosjektbeskrivelser for egne delprosjekt. Delprosjektlederne er 

rådgivere og koordinatorer fra de ulike sektorene. Dette for å ikke binde opp 

linjeledelse til prosjektledelse. Linjeledelsen vil være helt essensiell i arbeidet og 

vil involveres underveis i delprosjektene. Linjeledelsen er en naturlig 

samarbeidspartner for delprosjektlederne ved de enheter som berøres av det enkelte 

delprosjekt. Delprosjektleder er bindeleddet mellom prosjektgruppen og 

delprosjektgruppene, samt ansvarlig for delprosjektets faser med tilhørende 

fremdrift. Funksjonen innebærer også oppfølging og veiledning av linjeledelse i de 

områdene som tilhører delprosjektene, samt koordinering av leveranser jf. 

stortingsmeldingens føringer.  

 

Prosjektdeltaker(e) (PRD) Deltar i prosjektet på lik linje med delprosjektlederne og har ansvar for gitte 

oppgaver. 

 

8. PROSJEKTETS AVHENGIGHETER OG FORUTSETNINGER 

8.1. Avhengigheter 

 Forankring er en kontinuerlig prosess og spesielt viktig når linjeledelse ikke er en del av selve 

prosjektgruppen. Prosjektet er avhengig av ledelsens tilslutning i alle prosjektets faser for å få til 

måloppnåelse. 

 

 Involvering av berørte parter er viktig for eierskap til beslutninger for deretter å kunne 

gjennomføre i henhold til beslutningene. Prosjektet er avhengig av linjeledelses involvering for å 

kunne gjennomføre delprosjektene og tiltak ute i tjenestene. 

 

 Styrende dokumenter fra både sentralt og lokalt hold vil være førende for arbeidet i prosjektet. 

Stortingsmeldingen er selvfølgelig, og internt har vi f.eks. føringer for 

kvalitetsforbedringsprosess. Her utvikles det modeller og verktøy som prosjektet bør benytte. 

 

 Andre pågående prosjekter vil ha grensesnitt inn mot dette prosjektet. Det som er tydelig p.t. er 

prosjekt «Velferdsteknologi» og tidligere nevnt «Nytt Blikk Helse og omsorg». I delprosjektene 

kan andre prosjekter eller pågående utviklingsarbeid grense til dette. Det vil fremkomme i 

delprosjektenes beskrivelser.  

 

 USHT og KS har fått delegert ansvar for bistand og støtte til kommunene og KS har etablert et 

nettverk med tema «Aldersvennlig samfunn». Prosjektet deltar i dette nettverket. Prosjektet må ta 

stilling til deltakelse i flere nettverk om slike tilbud kommer fra USHT eller KS. 
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8.2. Forutsetninger for en vellykket gjennomføring 

 Tid til gjennomføring 

 Dialog og tilgang til linjeledelse og medarbeidere når selve forbedringsarbeidet starter 

 Dialog og tilgang til beslutningstakere 

 Informasjonsflyt mellom de ulike rollene 

 Samarbeid og samhandling mellom de ulike rollene og fora 

 Balansering og koordinering av mengde aktiviteter/tiltak fra dette prosjektet, andre pågående 

prosjekter eller utviklingsarbeid og driftssituasjonen ute på enhetene 

 

9. PROSJEKTPLAN  

9.1. Hovedleveranser i gjennomføringens delfaser 
 

Fase 

(ref. pkt. 3) 

Tidsrom (fra-til) Hovedleveranser i delfasen Tid Ansvar 

1  2019 Informasjon 

 Ledelse 

 Politisk 

 Interne interessenter 

 Eksterne interessenter 

 

Kontinuerlig 

Vår og høst 2019 

Januar 2020 

Januar 2020 

 

PRG 

PRE 

PRG 

PRG 

Oppstart 

 Prosjektgruppe 

 Styringsgruppe 

 Møteplan 

 Prosjektorganisering med 

inndeling i delprosjekt 

 Prosjektplaner 

 Delprosjektgrupper 

 
Vår 2019 

Vår 2019 

Vår 2019 

Vår 2019 

 

Høst 2019 

Høst 2019 

 
PRG 

PRE 

PRL 

PRG 

 

PRL + DPL 

PRG 

 

2 2019-2020 Kartlegging 

 Kartlegge meldingens 

løsninger på gitte punkter 

 Kartlegge Ringerike tilbud 
på de samme punktene 

 Avdekke gap/behov 

 Foreslå prioritering/tiltak 

 

Høst 2019/Vår 2020 

 

Høst 2019/Vår 2020 
 

Høst 2019/Vår 2020 

Senest 31.5.2020 

 

DPL 

 

DPL 
 

DPL 

DPL + PRG 

Beslutning (prioritering/tiltak) 

 Styringsgruppen 

 Politisk 

 

Juni 2020 

Høst 2020 

 

PRE 

PRE + PRL 

  Planlegging 

 Gjennomføringsmetode 

(nettverk? enkle 

forbedringsteam? annet?) 

 Gjennomføringsplan for 

vedtatte tiltak jf. SG 

 Opplæring/oppfriskning i 
verktøy for forbedrings-

arbeid 

 Opplæring/oppfriskning i 

SPC 

 

Høst 2020 

 

 

Høst 2020 

 

Høst 2020 
 

 

Høst 2020 

 

? 

 

PRG 

 

 

PRG 

 

PRG 
 

 

PRG 

 

PRL + DPL 
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 Søke midler jf. 

stortingsmeldingen 

 Beslutning 

 

Januar 2021 

 

SG 

3 2020-2023 Gjennomføre  

 Ihht. plan 

 

Senest desember 2023 

 

PRL + DPL 

Rapportere 

 SG 

 Politisk 

 Rapporteringsplan 

 

Minimum hvert kvartal  

Minimum hvert halvår 

Januar 2021 

 

PRL + DPL 

PRE + PRL 

PRL 

4 2023 Evaluere 

 Prioritering, tiltak, 

gjennomføringsplan og 
måloppnåelse 

 Evalueringsplan 

 

Årlig 

 
 

Januar 2021 

 

 

 
 

PRL 

Forbedre 

 Evt. forbedringspunkter 

og/eller områder vil 

komme frem i sluttrapport. 

 

 

 

Desember 2023 

 

 

 

PRL 

 

9.2. Prosjektets kostnader 

Det er ikke avsatt midler til prosjektet. 

 

9.3. Strategi for gjennomføring 

 Utviklingsstrategi og valg av metode 

Ringerike kommunes verktøy for prosjektarbeid og kvalitetsforbedringsarbeid vil være førende for 

metodebruk i prosjektet. 

Det vil være høy grad av involvering og medvirkning både internt og eksternt i prosjektets kartleggings- 

og prioriteringsarbeid. 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Eldrerådet 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4544-1   Arkiv:   

 

"Et aldersvennlig Norge" - delprosjektbeskrivelse  
 

Forslag til vedtak: 

 

Eldrerådet samarbeider med kommunen for å utføre arbeidet skissert i delprosjektbeskrivelsen 

for «Et aldersvennlig Norge», som er ett av områdene i kavlitetsreformen «Leve hele livet». 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Leve hele livet er en kvalitetsreform som fokuserer på å forbedre tjenester og tilbud til de 

eldre, men også tilrettelegging av et samfunn hvor de eldre får brukt sine ressurser. 

Kvalitetsreformen er en oppfølging av regjeringens strategi: Flere år – flere muligheter. 

Dette delprosjektet er ett av syv delprosjekt i gjennomføringen av kvalitetsreformen – Leve 

hele livet i Ringerike kommune, og omhandler tre temaer:  

 Eldrestyrt planlegging 

 Nasjonalt nettverk for aldersvennlige byer og lokalsamfunn 

 Sambruk og samlokalisering 

De to første temaene er en del av Nasjonalt program for et aldersvennlig Norge, og må sees i 

sammenheng. 

Beskrivelse av saken 

Eldrestyrt planlegging 

Dette temaet skal i stor grad utføres av eldrerådet i samarbeid med kommunen.  

Alle kommuner må sette aldersvennlige samfunn på dagsorden i kommunal planlegging, 

definere hva dette innebærer for egen kommune og holde dialogprosesser med eldre 

innbyggere for å muliggjøre dette arbeidet.  Resultatet av kartleggingen skal oppsummeres og 

legges frem for både kommunen, næringslivet, lokale organisasjoner og sentrale myndigheter.  

Eldrerådet inviteres til å ha hovedansvaret for arbeidet med å kartlegge lokalsamfunnet og 

legge konkrete planer for å gjøre fysiske og sosiale omgivelser, transport, service og 

tjenestetilbud mer aldersvennlige.  



- 

Det er naturlig å bruke resultatet av kartleggingen som kunnskapsgrunnlag for arbeidet med 

neste tema (nasjonalt nettverk), derfor bør kartleggingen også fokusere på de punktene som 

nasjonalt nettverk skal arbeide med.  

Nasjonalt nettverk for aldersvennlige byer og lokalsamfunn 

Aldersvennlige byer og lokalsamfunn er inkluderende og tilgjengelig, og fremmer aktiv aldring.  

WHO sitt nettverk «Global network for Age-friendly cities and communities» fokuserer på de 

miljømessige, sosiale og økonomiske faktorene som påvirker eldres helse og trivsel. Som en 

del av «Nasjonalt program for et aldersvennlige Norge», vil Norge vil slutte seg til WHO sitt 

nettverk, og koordinere dette ved å opprette et nasjonalt nettverk for aldersvennlige 

lokalsamfunn. Dette nasjonale nettverket er Ringerike kommune en del av.   

WHO sitt nettverk omhandler åtte ulike punkter. Av disse punktene har det blitt valgt ut fem 

som det nasjonale nettverket skal jobbe med. Disse er:  

 Universell utforming/utendørsområder og fysisk aktivitet 

 Bolig 

 Transport 

 Samfunnsdeltagelse 

 Medvirkning og kommunikasjon 

 

Sambruk og samlokalisering 

Sykehjem og omsorgsboliger (og andre offentlige bygg som f.eks. skoler) bør bygges slik at de 

blir en integrert del av lokalmiljøet, gjerne med felles møteplasser og naboskap på tvers av 

generasjoner og funksjoner.  

Tiltak kan være integrering i øvrige bomiljø, samlokalisering med annen virksomhet og 

sambruk av lokaler, f.eks.:  

 Sykehjem og omsorgsanlegg som stiller lokale til disposisjon for sosiale arrangement 

som strikkekafé, korøvelser, møter i ulike klubber og organisasjoner, dansekvelder, 

bokklubber o.l.  

 Samlokalisering av omsorgsbygg med f.eks. skoler, barnehager eller kulturbygg og 

nærmiljøsenter med noen fellesarealer som stue, kjøkken osv.  

 Samlokalisering av sykehjemsplasser og omsorgsboliger med annen boligbebyggelse, 

f.eks. som en del av en boligblokk eller et boligfelt.  

 Bygge omsorgsboliger på toppen av f.eks. et kjøpesenter eller kulturbygg. 

 Leilighetsbygg med fellesarealer og lett tjeneste.  

Slike tiltak legger grunnlaget for gjensidig utnyttelse av ressurser, felles aktiviteter, uformelle 

møter og sosial omgang.   

 

Rådmannens vurdering 

Kvalitetsreformen er konkret i sine anbefalinger for hvordan en kan legge til rette for et 

aldersvennlig Norge. Underveis i kartleggingen som er skissert, vil det komme frem 



- 

anbefalinger på hva Ringerike kommune burde prioritere og hvordan dette kan bidra til et mer 

aldersvennlig Ringerike.  

En forutsetning for utviklingen av aldersvennlige byer er involvering av eldre innbyggere i alle 

fasene. Eldrerådet i samarbeid med kommunen vil sørge for involvering av kommunens 

innbyggere sammen med f.eks. pensjonistforeningen, seniorsenter, frivillighetssentraler og 

frivillige organisasjoner. Det er også viktig å spesifisere at siden dette temaet omhandler 

punkter som berører alle aldre, så vil det involveres med så stor bredde som mulig.  

Delprosjektet forholder seg til kvalitetsrefomens tidsrammer og vil kunne ha anbefalinger klar 

til politisk behandling i løpet av høsten 2020. 

 

Vedlegg 

Prosjektstyringsdokument Delprosjekt 2 - «Et aldersvennlig Norge» 

 

 

 Ringerike kommune, 14.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: kommunalsjef Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Karen M. N. Rygh/Kristin Akre-Hansen tlf: 94133725 
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1 Bakgrunn og begrunnelse for prosjektet 
Leve hele livet er en kvalitetsreform som fokuserer på å forbedre tjenester og tilbud til de eldre, men 
også tilrettelegging av et samfunn hvor de eldre får brukt sine ressurser. Kvalitetsreformen er en 
oppfølging av regjeringens strategi: Flere år – flere muligheter. 
 
Stortingsmeldingen bak kvalitetsreformen (Meld. St. nr. 15 (2017-2018) "Leve hele livet") er delt inn i 
fem hovedområder som hver har fem underområder. For hvert av underområdene er samlet noen 
tiltak som allerede er ferdig utprøvd i ulike kommuner.  
 
Ringerike har valgt å dele de 25 underområdene inn i syv delprosjekt basert på hvilke områder som 
passer sammen og hvem som er utpekt som delprosjektleder. Arbeidet med kvalitetsreformen ligger 
under Helse og omsorg, men det ligger føringer på at arbeidet med prosjektet skal være tverrfaglig.  
 
Dette delprosjektet er ett av syv delprosjekt i gjennomføringen av kvalitetsreformen – Leve hele livet i 
Ringerike kommune, og omhandler tre temaer:  

 Eldrestyrt planlegging 

 Nasjonalt nettverk for aldersvennlige byer og lokalsamfunn 

 Sambruk og samlokalisering 
 
De to første temaene er en del av Nasjonalt program for et aldersvennlig Norge, og må sees i 
sammenheng. 
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2 Beskrivelse av temaene i delprosjektet 

2.1 Eldrestyrt planlegging 
Dette temaet skal i stor grad utføres av eldrerådet i samarbeid med kommunen.  
 
Eldrerådet inviteres til å ha hovedansvaret for arbeidet med å kartlegge lokalsamfunnet og legge 
konkrete planer for å gjøre fysiske og sosiale omgivelser, transport, service og tjenestetilbud mer 
aldersvennlige. Alle kommuner må sette aldersvennlige samfunn på dagsorden i kommunal 
planlegging, definere hva dette innebærer for egen kommune og holde dialogprosesser med eldre 
innbyggere for å muliggjøre dette arbeidet.  
 

2.1.1 Forslag til gjennomføring 
Eldrestyrt planlegging vil bli et tema på de neste eldrerådsmøtene slik at de eldre blir informert om det 
arbeidet som forventes. Forslag til medvirkningsopplegg lages i løpet av oktober slik at det kan legges 
frem for eldrerådet. 
 
Omfang og struktur på medvirkningsopplegg må bestemmes. 
Omfang: skal vi ta for oss sentrum, satsningsområdene eller hele kommunen? 
Struktur: skal vi strukturere arbeidet etter områder eller tema? 
 
Eldrerådet kan involvere kommunens innbyggere i samarbeid med f.eks. pensjonistforeningen, 
seniorsenter, frivillighetssentraler og frivillige organisasjoner for å vurdere hva som fungerer/ikke 
fungerer og hva som må til for å tilrettelegge for et mer aldersvennlig samfunn.  
 
Resultatet av kartleggingen skal oppsummeres og legges frem for både kommunen, næringslivet, 
lokale organisasjoner og sentrale myndigheter.  
 
Det er naturlig å bruke resultatet av kartleggingen som kunnskapsgrunnlag for arbeidet med neste 
tema (nasjonalt nettverk), derfor bør kartleggingen også fokusere på de punktene som nasjonalt 
nettverk skal arbeide med.  
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2.2 Nasjonalt nettverk for aldersvennlige byer og lokalsamfunn 
Aldersvennlige byer og lokalsamfunn er inkluderende og tilgjengelig, og fremmer aktiv aldring.  
 
WHO sitt nettverk «Global network for Age-friendly cities and communities» fokuserer på de 
miljømessige, sosiale og økonomiske faktorene som påvirker eldres helse og trivsel. Som en del av 
«Nasjonalt program for et aldersvennlige Norge», nevnt i forrige kapittel, vil Norge vil slutte seg til 
WHO sitt nettverk, og koordinere dette ved å opprette et nasjonalt nettverk for aldersvennlige 
lokalsamfunn. Dette nasjonale nettverket er Ringerike kommune en del av.   
 
WHO sitt nettverk omhandler åtte ulike punkter. Av disse punktene har det blitt valgt ut fem som det 
nasjonale nettverket skal jobbe med. Disse er:  

 Universell utforming/utendørsområder og fysisk aktivitet 

 Bolig 

 Transport 

 Samfunnsdeltagelse 

 Medvirkning og kommunikasjon 
 

2.2.1 Forslag til gjennomføringsplan 
Da dette temaet bygger på WHO sitt nettverk vil det kanskje være naturlig å følge samme opplegg for 
gjennomføring som de anbefaler.  
 
WHO deler gjennomføringsprosessen for nettverket sitt inn i fire faser.  

1. planlegging (2019-2020) 
I denne fasen skal man: 

o lage et medvirkningsopplegg for involvering av eldre gjennom hele prosessen 
o utarbeide en grunnleggende vurdering av kommunes aldersvennlighet 
o utarbeide en treårig handlingsplan med utgangspunkt i funnene 
o identifisere indikatorer for å kunne måle fremdrift 

2. Implementering (2021-2023) 
Planen skal politisk behandles før tiltakene skal implementeres over en tre-års periode.  

3. Vurdering av fremskritt (2023) 
Vurdering av fremdrift ved hjelp av indikatorene utviklet i første fase.  

4. Kontinuerlig forbedring (2023 ) 
Forutsatt resultater av implementeringen skal det lages en ny handlingsplan med tilhørende 
indikatorer.  

En forutsetning for utviklingen av aldersvennlige byer er involvering av eldre innbyggere i alle fasene.  
 
I fase 1 skal vi gjennomføre et medvirkningsopplegg for eldre og utarbeide en grunnleggende 
vurdering av kommunens aldersvennlighet. Her vil vi benytte resultatet av kartleggingen fra første 
tema (eldrestyrt planlegging) i tillegg til å lage et medvirkningsopplegg for involvering befolkningen 
gjennom hele prosessen (ikke bare i begynnelsen).  
 
Det er viktig å spesifisere at siden dette temaet omhandler punkter som berører alle aldre, så vil vi 
involvere med så stor bredde som mulig.  
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2.3 Sambruk og samlokalisering 
Sykehjem og omsorgsboliger (og andre offentlige bygg som f.eks. skoler) bør bygges slik at de blir en 
integrert del av lokalmiljøet, gjerne med felles møteplasser og naboskap på tvers av generasjoner og 
funksjoner.  
 
Tiltak kan være integrering i øvrige bomiljø, samlokalisering med annen virksomhet og sambruk av 
lokaler, f.eks.:  

 Sykehjem og omsorgsanlegg som stiller lokale til disposisjon for sosiale arrangement som 
strikkekafé, korøvelser, møter i ulike klubber og organisasjoner, dansekvelder, bokklubber o.l.  

 Samlokalisering av omsorgsbygg med f.eks. skoler, barnehager eller kulturbygg og 
nærmiljøsenter med noen fellesarealer som stue, kjøkken osv.  

 Samlokalisering av sykehjemsplasser og omsorgsboliger med annen boligbebyggelse, f.eks. 
som en del av en boligblokk eller et boligfelt.  

 Bygge omsorgsboliger på toppen av f.eks. et kjøpesenter eller kulturbygg. 

 Leilighetsbygg med fellesarealer og lett tjeneste.  
Slike tiltak legger grunnlaget for gjensidig utnyttelse av ressurser, felles aktiviteter, uformelle møter og 
sosial omgang.   
 

2.3.1 Forslag til gjennomføringsplan 
 Oppstartsmøte med prosjektgruppen. 

 Møte for å utarbeide workshop. 

 Workshop med ressurspersoner. 

 Tiltaksrapport.  
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3 Prosjektbeskrivelse 

3.1 Formål 
Formålet med delprosjektet er å kartlegge utfordringene og mulighetene innenfor disse temaene for 
deretter å komme frem til en oversikt over mulige tiltak og en prioritering av disse.   

3.2 Metode 
Ringerike kommunes verktøy for prosjektarbeid og kvalitetsforbedringsarbeid vil være førende for 
metodebruk i prosjektet. 
 
Reformen legger opp til en endringsprosess med sterk medvirkning fra eldreråd og den eldre 
befolkningen, og det vil være høy grad av involvering og medvirkning både internt og eksternt i 
prosjektets kartleggings- og prioriteringsarbeid. 

3.3 Prosjektmandat: 
 Kartlegge utfordringer og muligheter innenfor de tre temaene som omfattes av delprosjektet. 

 Foreslå mulige tiltak. 

 Prioritere tiltak som skal gjennomføres frem mot 2023.  

3.4 Forankring 
Reformen forankres gjennom lokalpolitisk behandling de 25 tiltakene som presenteres i 
stortingsmeldingen. Den lokale utformingen og gjennomføringen av disse må deretter innarbeides i 
det kommunale planverket. Men planverk menes handlingsdel og økonomiplan og eventuell 
kommunedelplan for helse- og omsorg. Spørsmålet om aldersvennlige lokalsamfunn må drøftes i den 
kommunale planstrategien for deretter å bli en prioritert sak i arbeidet med kommuneplanen.  

3.5 Målsettinger 

3.5.1 Resultatmål 
Delprosjektets mål er å lage en oversikt over mulige tiltak knyttet til temaenebeskrevet i punkt 2, samt 
prioritere disse tiltakene.     
 

3.5.2 Effektmål 
1. Aktiv medvirkning av kommunens eldre for å få et kunnskapsgrunnlag fra de eldres perspektiv.  
2. Tilrettelegge samfunnet slik at det blir bedre for alle aldre.  
3. Legge til rette for mer samlokalisering og flerbruksbygninger.  

3.6 Prosjektets avgrensning 
Prosjektet fokuserer på brukergruppen «eldre over 65», men noen av temaene i dette delprosjektet vil 
ha et bredere fokus, da mulige tiltak kan påvirke innbyggere i alle aldre.   
 
Prosjektet har ikke økonomiske midler, men det er en del mulige tiltak som krever at det settes av 
midler. Om disse tiltakene skal prioriteres må dette vedtas politisk.   
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3.7 Interessenter 
 

    Innflytelse 

  Stor Liten 

 
 
Interesse 

 
Stor 

 
Tilfredsstilles 

 

 
Holdes orientert 

 
Liten 

 
Konsulteres 

 

 
Holdes informert 

 

Stor interesse – stor innflytelse   

Stor interesse – liten innflytelse   
Liten interesse – stor innflytelse   

Liten interesse – liten innflytelse   
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4 Organisering 

4.1 Prosjektorganisering  
 

4.1.1 Styringsgruppen 
Navn Funksjon 
Christine Myhre Bråthen Prosjekteier og styringsgruppeleder.  

Kommunalsjef, Helse og omsorg 

-   -  

-  -  

 

Mandat 

 Gi retning 

 Bidra til beslutninger 

 Gi innspill til politiske saker 

 Vurdere når enkeltpunkter må/bør besluttes i andre fora enn styringsgruppen/prosjekteier 
 

4.1.2 Prosjektgruppen 
Navn   Funksjon  

Kristin Akre-Hansen Prosjektleder, rådgiver Helse og omsorg 

Eva Flåten Avdelingsleder, Austjord 

Karen Rygh Samfunnsplanlegger 

Lina Marie Brathaug Frantzen Folkehelsekoordinator 

Aina Bakke  Sykepleier, demeskoordinator 

Taran Juvet  Rådgiver, Helse og omsorg 

Karine Gundersen Fagleder, Helse og omsorg 

Astrid Lundesgaard Rådgiver, Helse og omsorg (velferdsteknologi) 

 
Mandat 

 Sørge for fremdrift 

 Sørge for leveranser 

 Koordinere de ulike aktivitetene i hvert delprosjekt 

Prosjekteier

Styringsgruppe

Prosjektleder

Prosjektgruppe

ProsjektgruppDelprosjektgrupper

Prosjekteier: kommunalsjef for Helse og omsorg. Prosjekteier er også leder for 
styringsgruppen.  
 
Styringsgruppen: består av medlemmer fra kvalitetsutvalget og 
medbestemmelsesmøtene. Alle er innen helsesektoren.  
 
Prosjektleder: Kristin Akre-Hansen, rådgiver fra Helse og omsorg.  
Prosjektleder er bindeleddet mellom styringsgruppen og prosjektgruppen, og er ansvarlig 
for fremdriften i prosjektet deriblant oppfølging og veiledning av delprosjektlederen.   
 
Prosjektgruppen: består av prosjektleder og delprosjektledere samt en rådgiver innen 
helse. Prosjektgruppen er tverrfaglig. 
 

Delprosjektleder: har ansvaret for konkrete temaer (underområder) fra 
stortingsmeldingen, og er bindeleddet mellom sitt delprosjekt og prosjektgruppen. 
Delprosjektleder har selvstendig ansvar for drift av sitt delprosjekt, nødvendige 
avklaringer og koordineringer med de andre delprosjektene gjøres jevnlig i 
prosjektmøtene ved behov.  
 
Prosjektdeltaker: deltar i prosjektet på lik linje med delprosjektledere og har ansvaret for 
gitte oppgaver. 
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4.1.3 Delprosjekt 2 
Tema Navn Funksjon 

Hovedmedlemmer Karen Rygh Delprosjektleder, areal-/samfunnsplanlegger 

Katrine Kammerud Arealplanlegger 

Mathilde Høglund Arealplanlegger 
Eldrestyrt planlegging -  Medlemmer fra eldrerådet 

 Erik Nilsedalen Pensjonistforeningen 

Nasjonalt nettverk Lina M. B. Frantzen Folkehelsekoordinator 

Taran Juvet Rådgiver - Helse og omsorg (kultur, Cornelis?) 

Sambruk og 
samlokalisering 

-  Utbygging 

Inger Grønvold/Heidi Lafton Helse 

Teknisk forvaltning Cornelis Cliteur 

-  Oppvekst? 

 
Mandat 

 Sørge for gjennomføring av leveranser jf. stortingsmeldingens føringer.  
o Kartlegge temaer 
o Lage en oversikt over mulige tiltak 
o Prioritere tiltakene 

 

4.1.4 Ressurser 
Tema Navn Funksjon 
Eldrestyrt planlegging -  Eldrerådet 

-  Pensjonistforeningen 

-  Frivillighetssentralen 
-  Vel-foreninger e.l. 

 Lina M. B. Frantzen Folkehelsekoordinator 

Nasjonalt nettverk Karin Møller og Unni Suther Miljørettet folkehelsearbeid-gruppe 

-  Nettverket (andre kommuner, fylket, KS) 

-  Planavdelingen 

-  Eldrerådet (kanskje være bindeleddet til 
pensjonistforeningen) 

 -  Pensjonistforeningen? 

 -  Boligtjenesten 

 -  Frisklivssentralen 

Sambruk og 
samlokalisering 

Lina M. B. Frantzen Folkehelsekoordinator 

 Planavdelingen 

 Kultur (og idrett) 

 Helse og omsorg 

 Familie og oppvekst 

 Kompetanse på offentlige bygg 

 Eldrerådet 
 Vel-forening 

 Boligtjenesten 

 Pensjonistforening? 

 Ergo-/fysioterapeut 

 FAU? 

 
Mandat 

 Skal gi råd og veiledning i faglige spørsmål. 
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4.2 Ressursdisponering  
Dette arbeidet er såpass omfattende at det er nødvendig å sette av nok tid til gjennomføring. Det er 
derfor viktig at hovedmedlemmene i prosjektgruppen dedikerer en viss prosent av stillingen sin til 
arbeidet med prioritering av tiltak er ferdig. 

 

Prosjektgruppen - hovedmedlemmer 

Navn Rolle  Stillingsprosent  

Karen Rygh Prosjektleder  %  

Katrine Kammerud  Arealplanlegger  %  

Mathilde Høglund Arealplanlegger % 
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5 Milepæler i Leve hele livet 
 
 
 

 2019   2020 2021 2022 2023 

 Sept. Okt. Nov. Des. Jan. Feb. Mars Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sept. Okt. Nov. Des.    

Fase 1                    

Fase 2                    

Fase 3                    

Fase 4                    

 

Fase Hva Når 
1 
 

Informasjon 
 

Ledelse Kontinuerlig 

Politisk Vår og høst 2019 

Interne og eksterne interessenter Januar 2020 

Oppstart 
 

Prosjektgruppe, styringsgruppe, møteplan og prosjektorganisering  Vår 2019 

Prosjektplaner og delprosjektgrupper Høst 2019 

2 
 

Kartlegging 
 

 Kartlegge meldingens løsninger på gitte punkter 

 Kartlegge Ringerikes tilbud på de samme punktene 

 Avdekke gap/behov 

 
Høst 2019/Vår 2020 

 Foreslå prioritering/tiltak Senest 31.5.2020 

Beslutning  
 

Styringsgruppen Juni 2020 

Politisk Høst 2020 

 Planlegging 
 

 Gjennomføringsmetode  

 Gjennomføringsplan for vedtatte tiltak jf. SG 

 Opplæring/oppfriskning i verktøy for forbedringsarbeid 

 Opplæring/oppfriskning i SPC (måleverktøy for statistikk) 

 
Høst 2020 
 
 

Beslutning Januar 2021 

Søke midler jf. stortingsmeldingen ? 

3  
 

Gjennomføre  I henhold til plan Senest desember 2023 

Rapportere 
 

Det skal rapporteres til styringsgruppen min. hvert kvartal, og politisk min. hvert halvår.   

Rapporteringsplan Januar 2021 

4 
 

Evaluere 
 

Prioritering, tiltak, gjennomføringsplan og måloppnåelse Årlig 

Evalueringsplan Januar 2021 

Forbedre Eventuelle forbedringspunkter og/eller områder vil komme frem i sluttrapport. Desember 2023 

• Informasjon

• Spredning

• Oppstart

Fase 1 
2019

• Kartlegging

• Planlegging

• Beslutning

Fase 2 
2019-20

• Gjennomføring

• Implementering

• Rapportering

Fase 3 
2020-23

• Evaluering

• Forbedring

Fase 4 
2023

Fase 1: reformen settes på dagsordenen, og det regionale støtteapparatet skal 
være på plass.  
Fase 2: kommunen skal ta stilling til løsningene i reformen og planlegge hvordan 
de vil utforme og utføre de lokalt.  
Fase 3: kommunen gjennomfører tiltakene, og må selv vurdere hvilke tiltak som 
er mulig å iverksette tidlig i reformperioden.  
Fase 4: reformen skal evalueres gjennom følgeforskning i et representativt utvalg 
kommuner.  
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6 Fremdriftsplan for delprosjektet 
Eldrestyrt planlegging 
Nasjonalt nettverk 
Sambruk og samlokalisering 

 

2019 

September Ferdigstille prosjektbeskrivelsen   

Oktober Planlegge medvirkningsopplegg for eldre  Prosjektgr. møte 11.10 

 Forberede møte i El.Råd. 28.10, Møte i eldrerådet Prosjektgr. møte 29.10 

   Styringsgr. møte 23.10 

November Forberede møte i El.Råd. 25.11, Møte i eldrerådet Prosjektgr. møte 26.11 

Desember Kartlegging  Prosjektgr. møte 17.12 

   Styringsgr. møte 18.12 

2020 

Januar Kartlegging forts. Oppstartsmøte Nettverkssamling 

Februar Ferdigstille rapport fra kartleggingen Møte nr. 2  

Mars  Workshop med ressurspersoner   

April (frist*) Produsering og rangering av tiltak Oppstartsmøte  

Mai Vurdering av tiltak fra kartlegging Workshop - tiltak  

Juni Evaluering av workshop Rapport - mulige tiltak  

Juli    

August (frist*)    

September    

Oktober    

November    

Desember    

 
*Frist for kartlegging og prioritering av tiltak er slutten av april, men om det er for knapt med tid kan man levere i løpet av august. 
Prioritering av tiltak skal vedtas politisk høsten 2020.  
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7 Sluttkommentar 
Reformen innebærer omfattende endringsprosesser i kommunen, og tar sikte på lokalt ansvar å 
engasjement i kommuner og lokalsamfunn for å gjennomføringen.  
 
For en vellykket gjennomføring forutsettes det:   

 tilstrekkelig tid til gjennomføring 

 dialog med, og tilgang til, linjeledelse og medarbeidere når selve forbedringsarbeidet starter 

 dialog med og tilgang til beslutningstakere 

 informasjonsflyt mellom de ulike rollene 

 samarbeid og samhandling mellom de ulike rollene og fora 

 balansering og koordinering av mengde aktiviteter/tiltak fra dette prosjektet, andre pågående 
prosjekter eller utviklingsarbeid og driftssituasjonen ute på enhetene 

 
Kommunen som omstiller seg i tråd med reformen vil bli prioritert innenfor relevante øremerkede 
ordninger. Det forutsettes at kommunen, gjennom politisk behandling, har tatt stilling til forslagene i 
reformen, og beskrevet hvordan de vil utforme og gjennomføre dem lokalt. Det forutsettes også at 
kommunen deltar i det regionale nettverket, bidrar til erfaringsdeling og gjensidig faglig støtte og 
bistand med andre kommuner. 
 

 



 

 
 

8 Vedlegg 
Vedlegg 1 – Prosjektorganisering av Leve hele livet 

 
 
  



 

 
 

Vedlegg 2 – Aldersvennlige samfunn og bærekraftsmålene 
 
Temaet alderdom er relevant i 15 av de 17 bærekraftsmålene. De viktigste er forklart under.  
 
Bekjempe fattigdom. Fattigdom og dårlig helse henger sammen, og det er mange tiltak som både går 
under bekjempe fattigdom og sørge for økonomisk vekst.  

o Fleksible pensjonsavtaler.  
o Skattelette for minstepensjonister.  
o Gi eldre mulighet til å videreutdanne seg eller holde seg i arbeid lengst mulig. 
o Gi pårørendeassistanse.  

 
Bekjempe sult. Ernæringsbehovene endres når man blir eldre. Dette må det tas hensyn til da riktig 
ernæring er viktig for både fysisk og psykisk helse. Tiltak for bedre ernæring:  

o Sørge for at de eldre får mat som har mye proteiner, energi, vitaminer og mineraler.  
o Fokusere spesielt på å gi tilgang til næringsrik mat til eldre som er fattige og ensomme (uten 

nettverk).  
 

God helse. Dette er viktig for alle, men med en økende del av befolkningen som er over 60, og en 
befolkning som lever lengre enn tidligere, så må dette være et fokusområde.  

 
Utdanning. Muligheten for læring og personlig vekst slutter ikke bare fordi man blir eldre. Dette er 
viktig for at de eldre skal kunne mestre sin hverdag og følge med i samfunnsutviklingen og den 
teknologiske utviklingen. Det er viktig for de eldre å holde seg oppdatert og bruke hodet da de som 
ikke gjør noe har større risiko for demens. Tiltak kan være: 

o La eldre få muligheten til å utvikle nye ferdigheter og kunnskap. 
o Redusere materielle og strukturelle barrierer slik at eldre kan delta. 

 
Bærekraftige byer og samfunn. Dette er den som blir trukket frem som det viktigste bærekraftsmålene 
når det kommer til alderdom. Bærekraftige byer og samfunn er miljø som muliggjør maksimering av 
folks kapasitet og evner gjennom hele livet. Å lage miljøer som er aldersvennlige krever et samarbeid 
med ulike deler av samfunnet som helse, transport, bolig, næring, tjenesteytere, sivilsamfunnet, 
frivilligheten, pårørende osv. Tiltak kan være: 

o Anerkjenne kapasiteten og ressursene som eldre har.  
o Anerkjenne at de eldres behov og preferanser er forskjellige og er i stadig endring.  
o Respektere de eldres valg. 
o Beskytt de som er ekstra sårbare.  
o Inkluder eldre og deres bidrag i alle deler av samfunnet.  

 
Fred, rettferdighet og sterke institusjoner. Samfunnets oppfatning av hvordan de eldre er må endres. 
Nå blir de ofte sett på som skjøre, sykelige og avhengige, men dette er ikke riktig. De fleste som 
pensjonerer seg har 20-30 år igjen før de blir pleietrengende.   
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