
Fremtidens bolig- og 

institusjonsløsninger
Kan stat, kommuner og aktører finne svar sammen?



Kort om samfunnets 

aldring
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Hva med oss her nord?
Eks Nordland: 

Den framskrevne økningen i 

andel eldre fram mot 2040 er 

forholdsvis høy i forhold til 

andre deler av landet



5

Krevende utvikling

Andel eldre pr 100 

yrkesaktive….
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«De fylkene der vi forventer den 

sterkeste aldringen fremover, er 

samtidig de fylkene der de eldre har 

lavest utdanningsnivå og minst 

økonomiske ressurser, mens de mest 

ressurssterke eldre (når det gjelder 

utdanning og økonomiske forhold) bor i 

fylker der aldringen blir svakest.» (SSB, 

2017, s. 208) 



Hvordan svarer vi på 

utfordringen?
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Bakoverskuende?

…mer opptatt av hvordan 

eldreomsorgen må endres…
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«Omsorgskrisen skapes ikke av 

eldrebølgen, men av forestillingen om 

at omsorg ikke kan gjøres annerledes 

enn i dag»
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Som oppfølging av Meld. St. 29 (2012–

2013) Morgendagens omsorg skal det 

utformes og utprøves nye modeller for 

framtidas institusjons- og boligløsninger.

Nytenkning og sektorovergripende tiltak 

kan gi løsninger som har vært 

vanskelige å få til innenfor etablerte 

forvaltningsstrukturer.
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Fremtidsskuende?

«Utforming av boliger og bomiljø 

påvirker livskvalitet, det å klare seg selv 

og mulighet for gode, effektive 

tjenester»

«Kommunene må ta seg tid til å stille 

spørsmålet: hva skal byggene faktisk 

bidra til?»



Vi vet en del om 

temaet…
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Boligbehov for «yngre eldre» (65-75 år)

Ressurssterke og «krevende»

Ønsker en aktiv alderdom

Vil betale for tjenester 

Fellesskap, trygghet, praktisk hjelp, 

aktiviteter



15

Flytting blant eldre

• Lavere boligkonsum målt ved boligareal.

• Forekomsten av denne typen flytting 

synes å være korrelert med det lokale 

boligtilbud. 
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Noe annet i dag enn i 2010..

Framtidens eldre vil flere steder kunne 

ha høyere utdanning, en mer fordelaktig 

økonomisk situasjon (også med hensyn 

til bolig), og færre vil bo alene. 
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Blir værende om det er tilbud…

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at når 

eldre flytter, flytter de i hovedsak mellom 

boliger innenfor samme geografiske 

område.



18

Leve hele livet

• Sterk vekt på egenmestring,

• Eget ansvar for å tilrettelegge 

egen bolig, 

• Aldersvennlige lokalsamfunn



Behov for å tenke 

annerledes



Noen spede forsøk på å tenke nytt
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Fra Brønnøy – anno 2038

- Vi er blitt et 

aldersvennlig samfunn 

hvor det legges til rette 

for en aktiv og sunn 

aldring, hvor vi har funnet 

nye og spennende 

boformer som gjør at vi 

tar bedre vare på 

hverandre. 
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Fra Brønnøy – anno 2038

- Jeg har gått fra å være yrkesaktiv til å bli samfunnsaktiv. 
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Fra Brønnøy – anno 2038

- I det kurative bofellesskapet 

jeg bor i sier den nye 

hjemmetreneren vår, litt 

lekent; «at hun surfer på 

eldrebølgen» - hun er 67 år og 

nyutdannet personlig trener... 

Hennes motto er; «jeg trener 

ikke for å bli yngre, men jeg 

trener for å bli eldre..» 
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Ta i bruk all kapital som finnes

Hvordan er det med viljen til å bruke boligformuen (for de 

som har det) til å kjøpe seg ut av ensomhet og uegnede 

boliger?
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Før  og under Omsorgstrappa

• Aldersvennlige 

boliger som utsetter 

behov for trappa

• Ulike løsninger 

tilpasset ulike trinn i 

trappa



Hva kan vi få til 

sammen da?
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Fremtidens bolig- og 

institusjonsløsninger – få 

til et kunnskaps og 

innovasjonsprogram der 

kommuner, bransjeaktører, 

regionale aktører og ikke 

minst innbyggere, arbeider 

frem konkrete løsninger 

sammen.



Kunnskap

•Hva trenger vi 
og hvordan 
tilegne oss 
kunnskap?

Plan

•Hvordan 
planlegger vi 
for et 
aldrende 
samfunn?

Bolig

•Hvilke 
boligløsninger 
bryter med 
dagens 
praksis?

Hushold

•Hvordan ta i 
bruk  
husholdets 
kompetanse 
og ressurser?

Tjeneste

•Hvordan skal 
fremtidens 
tjenester 
organiseres 
og leveres -
og i samspill 
med 
individet?

Mennesker

Teknologi







Fortell oss mer! 


