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Innsatsområder i aldersvennlige 
lokalsamfunn

· Universell utforming/utendørsområder og  
fysisk aktivitet

· Bolig

· Transport

· Samfunnsdeltagelse

· Medvirkning og kommunikasjon



Steinar Nordheim 
Storelv, 

Hvor sitter 
kompetansen



Politisk
Eldreråd

Planleggere

Helse og omsorg

Tekniske tjenester

Oppvekst

Kultur
Næringsliv

Lag og foreninger

Frivillige

Innspill fra dialogmøter i Troms og 
Finnmark



•Sikre at kommunenes ønsker og behov blir 
ivaretatt. 

•Bidra til erfaringsdeling mellom kommunene. 
•Delta i det regionale- og nasjonale 
støtteapparatet. 
•Delta i Rådet for et aldersvennlig Norge. 
•Utvikle nettverk og modeller for aldersvennlig 
lokalsamfunn



Hva skal vi se etter? 
Hva skal vi vektlegge?



Steinar Nordheim 
Storelv, 

Etisk refleksjonk



Reformens 
utgangspunkt  

 De gode løsningene finnes i 
kommunene. 

 Omfattende dialogprosess
 Kommunene pålegges ingen nye plikter 

og oppgaver i Leve hele livet. 



Leve hele livet

Fellesskap



Leve hele livet

Ensomhet



«KS vil søke å ivareta 
bredden i satsingen»



 Programmet og dets fem hovedoppgaver 
beskrives i stortingsmeldingens kapittel 4

 Programmet er sektorovergripende og 
adresserer hovedsakelig oppgaver og 
aktører utover helse- og omsorgstjenesten

 Programmet skal konkretisere Flere år –
flere muligheter, regjeringens strategi for et 
aldersvennlig samfunn (fra 2016)

Nasjonalt program for et aldersvennlig 
Norge



Programmet består av fem oppgaver:

1. Planlegg for egen alderdom – en kampanje på tilrettelegging 
av bolig, sosialt fellesskap og et aktivt liv 

2. Eldrestyrt planlegging av aldersvennlige lokalsamfunn 

3. Nasjonalt nettverk for aldersvennlige kommuner – basert på 
WHOs konsept

4. Partnerskapsordning for aldersvennlige organisasjoner, 
institusjoner, bedrifter og virksomheter 

5. Ta i bruk seniorressursen i arbeidsliv og frivillig arbeid



Hva er aldersvennlige lokalsamfunn?

• Inkluderende og 
tilgjengelige miljø som 
fremmer aktiv aldring

• Medvirkning

• Tverrsektorielt 
samarbeid



Utvikle kunnskap og løsninger sammen med kommunene 
Områder det er naturlig å ha fokus på:

Modellutvikling nasjonalt og nettverk for aldersvennlige 
lokalsamfunn

 Universell utforming 
 Utendørsområder og fysisk aktivitet 
 Transport
 Bolig
 Samfunnsdeltagelse
 Kommunikasjon og medvirkning



Foto Fredrik Naumann, 
Felix Features

Universell Utforming + lokal kunnskap + 
medvirkning

= aldersvennlige lokalsamfunn
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Rådmannsutvalg Nordland

Juni 2019 fikk rådmannsutvalget i Nordland 
orientering om satsingen «Leve hele livet»



Rådmannsutvalg Finnmark 02.05.2019:

«Rådmannsutvalget i Finnmark tar saken til 
orientering og har følgende svar på spørsmålene i 
saksfremlegget:
1. Kommunene har fått nok informasjon
2. Prosessen bør organiseres som veiledning etter 

mønster fra nasjonalt veiledningsteam i 
grunnskole og barnevern. Fylkesmannens 
fagnettverk for ledere i helse og barnevern må 
reetableres/ videreføres

3. KS Nord-Norge bør gi prossesstøtte til 
kommuner som ber om det»



Rådmannsutvalg Troms 03.05.2019:

«Rådmannsutvalget i Troms tar saken til 
orientering og ber administrasjonen jobbe 
videre med mal til saksfremlegg som 
kommunene kan bruke i sak til kommunestyret»



«Hva skal vi se etter, 
eller hva skal vi 
vektlegge ?»

Veien videre


