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Et lite overblikk........

• Organisasjoner som FN, OECD og EU har satt aldersvennlige 
samfunn og aktiv og sunn aldring på dagsorden

• Verdens helseorganisasjon (WHO) har utarbeidet en global 
strategi og handlingsplan for sunn aldring

• Regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn  

«Flere år – flere muligheter »



Active Ageing/Healthy Ageing/Aktiv og sunn aldring

• Healthy Ageing is the focus of WHO’s work on ageing between 2015 –
2030 (Decade of Healthy Ageing 2020 – 2030). 

• Healthy Ageing replaces the World Health Organization’s previous Active 
ageing: a policy framework developed in 2002.

Age-friendly

• WHO´s konsept for aldersvennlige byer og lokalsamfunn

Internasjonalt



WHO Global Network for Age-friendly Cities and Communities 

➢Ble etablert i 2010 som en respons på den globale aldringen og raske 
urbaniseringen

➢Fokuserer på handling på lokalt plan som fremmer samfunnsdeltakelse og en sunn 
og aktiv aldring.

Nettverk for aldersvennlig byer og lokalsamfunn



Leve hele livet

Meld. St. 15 (2017–2018) Leve hele livet — En kvalitetsreform for eldre

Reformens fem innsatsområder:

1. Et aldersvennlig Norge

2. Aktivitet og fellesskap

3. Mat og måltider

4. Helsehjelp

5. Sammenheng i tjenestene



Et aldersvennlig Norge

Nasjonalt program for et aldersvennlig Norge er etablert som en del av reformen Leve hele livet

➢ Helsedirektoratet har fått et oppdrag for 2019 – 2020 med å etablere programmet.
➢ Etableres et senter i Ålesund fra 2021 som en del av Helsedirektoratet. 
➢ Senteret skal videreføre oppdraget og oppgavene. Samlokaliseres med det nasjonale  

eldreombudet.

Rådet for et aldersvennlig Norge 2019 – 2021

➢ Rådet er utnevnt av regjeringen og skal bidra til gjennomføringen av programmet. Består 
av representanter for syv ulike organisasjoner og virksomheter og ledes av Trude Drevland.

➢ Helsedirektoratet forestår sekretariatsfunksjonen.



➢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



Eldrepolitikk er ikke bare omsorgspolitikk

Strategien for et aldersvennlig samfunn retter seg i hovedsak mot 
personer i 60 – 70 årene som står mellom arbeidsliv og 
pensjonisttilværelse.

«Denne strategien er et oppgjør med tanken om at eldrepolitikkbare er 
omsorgspolitikk. Å skape et aldersvennlig samfunn handler om hva vi som 

samfunn kan gjøre for at hver enkelt skal kunne bruke sine ressurser» 

(Erna Solberg i forordet til strategien)



Programmets hovedelementer

Programmet består av fem løsninger:

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 WHO’s konsept

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

5. Ta i bruk seniorressursen i arbeidsliv og frivillig arbeid



Senter for et aldersvennlig Norge

PROGRAM FOR ET ALDERSVENNLIG NORGE
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Mulighetsrommet – Leve hele livet



To perspektiver

• Å skape et aldersvennlig samfunn handler om hva vi som samfunn kan 
gjøre for at eldre skal kunne delta, leve aktive liv og bevare sin 
selvstendighet så lenge som mulig

• Den enkeltes eget ansvar for eget liv, helse og alderdom



En bærekraftig aldersvennlighet

• Hver enkelt av oss må ta ansvar 
for egen alderdom 

• Eldre selv må involvere seg og 
engasjere seg og slik være viktige 
bidragsytere i lokalsamfunnet

• Eldre må selv planlegge egen 
alderdom med fokus på bolig, 
sosialt fellesskap og et aktivt liv

• Transport

• Bolig

• Teknologi/digital 
deltakelse

• Tilgjengelighet

• Medbestemmelse

• Aktiviteter

• Arbeidsliv

• Frivillighet



• Vi må også snakke om de andre dimensjonene i en bærekraftig utvikling; 
økonomi og sosiale forhold og om en bærekraftig velferd. 

Bærekraft er mer enn klima og miljø..... 



Bærekraftsmålene som felles rammeverk
- Aldersvennlighet må på bærekraftsagendaen

Barcode Intelligence, Norstat Norge 



• Arbeidet for et aldersvennlig Norge er en selvfølgelig del 
av arbeidet med en bærekraftig utvikling. 

• Kommuneproposisjonen 2021 beskriver 
kommunesektoren som viktig for bærekraftig utvikling. 

• Mange kommuner og fylkeskommuner har valgt å bruke 
bærekraftsmålene som et rammeverk for sitt planarbeid

• Regjeringen skal lage en ny nasjonal handlingsplan for 
bærekraftsmålene.

• Vi må kople arbeidet for et aldersvennlig Norge til 
bærekraftsmålene

Aldersvennlighet og bærekraftig velferdsutvikling



• FNs bærekraftsmål - i et aldersvennlig perspektiv

• Dette favner videre enn målet om God helse

Se våre innspill til handlingsplanen her https://www.aldersvennlig.no/2020/09/30/aldersvennlig-norges-
leverer-innspill-til-baerekraftsmalene/

Bærekraftsmålene

https://www.aldersvennlig.no/2020/09/30/aldersvennlig-norges-leverer-innspill-til-baerekraftsmalene/


Mobilisering av egne ressurser

Det handler om hva vi selv kan gjøre for å

• Ta vare på helsen 

• Holde oss aktive og sosiale

• Bidra til samfunnet gjennom lenger arbeidslivsdeltakelse, frivillig 

innsats eller gjennom andre former for samfunnsbidrag

• Forberede boligen eller bosituasjonen med tanke på alderdommen

Kommunene har mye å vinne på å gi god informasjon og 

veiledning om hva som er mulighetene



Planlegg for egen alderdom

"Ingenting burde være mer forventet, men ingenting er mer uventet enn alderdommen" 

(Simone de Beauvoir, forfatter)

Programmet skal utfordre befolkningen til å planlegge egen alderdom gjennom en 
kampanje med fokus på å

• tilrettelegge egen bolig
• investere i venner/sosialt nettverk
• opprettholde best mulig funksjonsevne gjennom et aktivt liv



Behovet for en helhetlig boligpolitikk?

«Fremtidens boligsosiale politikk må være målrettet og kunnskapsbasert - og aller viktigst: Den må sikre at 
alle har en trygg og god bolig»

(Monica Mæland, Kommunal- og moderniseringsminister, 18.07.2019)



Eldres motivasjon og vilje til å bruke egne ressurser må gå hånd i hånd med 
kommunens tilrettelegging for god steds- og byutvikling herunder 
boligplanlegging.

Kommunene kan......

oBygge opp god kompetanse på rådgivning om gode boligløsninger og 
være proaktive i rådgivning til innbyggerne

o Synliggjøre de økonomiske virkemidlene som kan gis til den              
enkelte boligeier bl.a. gjennom Husbankens ordninger

oBruke myndigheten sin som planlegger og forvalter av plan- og 
bygningsloven aktivt

Kommunenes rolle og ansvar i å utvikle et godt botilbud for eldre



Nasjonalt nettverk av aldersvennlige kommuner og lokalsamfunn

Norge vil slutte seg til WHO sitt globale nettverk for aldersvennlige byer og 

kommuner. Det er en av oppgavene i programmet for et aldersvennlig Norge.

• KS tok på seg et oppdrag med å drive modellutvikling for aldersvennlige kommuner og 
lokalsamfunn for 2019 -2020.

• Resultert i en håndbok for aldersvennlige lokalsamfunn og et veikart for prosess og 
organisering.

- Ved å jobbe på tvers av sektorer  med medvirkning, universell utforming og forebygging 
kan aldersvennlig utvikling bidra til å utsette behov for tjenester, sier fagleder i KS, Anne 
Gamme.



Vi skal jobbe for å få til partnerskapsordninger for aldersvennlige organisasjoner, 
institusjoner, bedrifter og virksomheter.

Kommunene kan legge til rette for utvikling av lokale partnerskap med lokalt 
næringsliv, organisasjonsliv, frivillighet og kommunens egne tjenester. 

NHO peker på en utvikling der bransjene flyter sammen og nye løsninger prøves ut

• Leverandører av alarmer også leverer helsetjenester 

• Posten har testet ut besøkstjenester i Bodø

• Kommuner bruker Kolonial.no i stedet for å innrette eget distribusjon for 
levering av varer 

Innovasjon og partnerskap



Lokale partnerskap

Utvikling av lokale partnerskap med et bredere spekter 
av involverte for en bærekraftig utvikling av lokal- og 
nærmiljø

• Den lokale «jernia’en» som selger gressklippere og snømåker, 
tilbyr også enkle servicetjenester i hjemmet? Eller har koplet 
seg på frivilligsentralen for formidling av praktisk hjelp?

• Den lokale kaféen blir «seniorsenter» på dagtid? Eller tilbyr 
lokaler i til ulike grupperinger?

• Merkur-programmet 
- Utvikling av butikken som sosial arena et viktig    

satsingsområde 
- Bokhandelen som sosial og kulturell arena



Seniorressursen

Eldres ressurser er et viktig bidrag til en bærekraftig utvikling

• Lenger arbeidslivsdeltakelse

• Frivillig innsats

Hva betyr det for kommunene?

• å støtte organisering av frivillige seniortiltak

• vurdere seniorkompetanse og seniorbedrifter i sitt næringsutviklingsarbeid

• rekruttere seniorer som frivillige ressurser på ulike kommunale fagområder

• ha en god seniorpolitikk som legger til rette for at egne ansatte kan stå lenge i arbeid



Har en god kompetanse- og seniorpolitikk som 
bidrar til at de som ønsker det kan stå lenger i 
arbeid

Kommunens muligheter

Har en helhetlig frivillighetspolitikk



Fordi......



Senter for et aldersvennlig Norge

• Politisk beslutning – det skal etableres her 

• Samlokaliseres med det nasjonale eldreombudet

• Lite fagmiljø som opprettes i Helsedirektoratet

• Leder av senteret skal være på plass i løpet av høsten

Et ambisiøst formål:

Senter for et aldersvennlig Norge er et nasjonalt fagmiljø som arbeider for å fremme et 
bærekraftig og aldersvennlig samfunn basert på bred innsats fra ulike aktører og 
samfunnssektorer. 



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

https://www.aldersvennlig.no/

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

