
Medvirkning i planlegging av 
aldersvennlige lokalsamfunn 





Formell medvirkning - lovpålagt

Kommunelov:  
• Råd for eldre, råd for personer med nedsatt funksjonsevne, medvirkningsordning for ungdom

• Innbyggerinitiativ – innbyggerne i kommunen kan fremme forslag, kommunen plikter å ta stilling til det

Plan- og bygningslov -pbl
• Medvirkning i planlegging «Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning»

Ulike særlover – helse mv.
§ 5-1 Folkevalgte –valgt av et folkevalgt organ
§ 5-2 andre kommunale organer
§ 5-12

- Kommunestyre skal velge eldreråd
- Flertallet av medlemmene skal ha fylt 60 år
- Rådgivende organ
- Rett til å uttale seg i saker som gjelder eldre

§12-1 Innbyggerforslag
pbl § 5-1 - skal legge til rette for medvirkning



Eldrerådet - en naturlig medspiller

• Lovpålagt

• Oppnevnes av kommunestyre for 4 år

• Flertallet over 60 år

• Involveres i saker som berører dem

• Ta opp saker på eget initiativ

• Åpne møter og tilgjengelig saksliste

• Sekretariathjelp

• Kobling eldreråd og kommunen



Uformell medvirkning



Metoder

• Folkemøter

• Gjestebud/frokostmøter

• Medvirkningskonferanser

• Workshop

• Tenketank

• Film

• Seniortråkk

• Hjemmebesøk



Gode eksempler(bilde 
fjernet)

• Vaffel og info

• Innbyggertorg

• Befaringer/trygghets-

vandringer



Håndbok aldersvennlige lokalsamfunn



Håndbok aldersvennlige lokalsamfunn



Solveig - gjennomgangsfigur



Sjekklister og tips



Veikart for tjenesteinnovasjon
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Veikart for utvikling av et 

aldersvennlig lokalsamfunn 



Innholdsfortegnelse

Side Tema

3 Veikartet – en samling verktøy til inspirasjon 

og hjelp

4 Fasene i veikart for et aldersvennlig 

lokalsamfunn 

5 Fase 1: Forankring

6 Dialogverktøyet – praktisk hjelp til 

utforskningen

7 Utfordringsbildet

8 Presentasjon av prosjektet

9 Hva er aldersvennlige lokalsamfunn?

10 Nasjonalt, regionalt og lokalt arbeid med 

aldersvennlige lokalsamfunn

11 Interessenter og aktører

12 Visjon og mål 

13 Gjennomføringsplan

14 Prosjektgruppe for utviklingen av 

aldersvennlig lokalsamfunn

15 Prosjektplan og milepæler 

16 Fase 2: Innsikt

17 Litt mer om innsiktsarbeid

18 Gjennomføring av innsiktsarbeidet

1 3

➢ Et verktøy for forankring, planlegging, 

utarbeiding, gjennomføring og evaluering 

av tiltak for et aldersvennlig lokalsamfunn i 

norske kommuner

➢ Utarbeidet av KS med utgangspunkt i 

«Håndbok for et aldersvennlig samfunn» 

(KS 2020), «Veikart for tjenesteinnovasjon» 

(ks.no) og Verktøykasse for strategisk 

folkehelsearbeid (ks.no) 

Om veikart for utvikling av et 

aldersvennlig lokalsamfunn
19 Prosess for innsiktsarbeid

20 Medvirkning og innspill

21 Metoder for å samle innsikt

22 Idemyldring og workshop

23 Eksempel på guide for samtale

24 Analyse og innsikt

25 Funnark

26 Hvordan lager vi funnarkene

27 Eksempel på funnark

28 Se nærmere på hovedtemaene

29 Bruk av statistikk og tall i innsikt

30 Få innsikt gjennom andres erfaring

31 Fase 3: Utvikling av ideer og tiltak

32 Fase 4: Pilotering

33 Fase 5: overgang til drift

34 Steg i overgangen til drift

35 Forankring og forpliktelse

36 Fase 6: Ny praksis

37 Forbedre og innovere

38 Tips til evaluering

39 Tiltaksutvikling

Side Tema




