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Et samfunn i 

Endring 





Manglende evne hos kommunen 
til å se arealplanlegging pg
tjenesteutvikling i sammenheng

(eldreomsorg, skole, folkehelse, 
levekår) 



Et samfunn i 

Endring  som  
aldri før



Innbyggere over 80 år



Bærekraftig samfunnsutvikling:

1. Ensomhet

2. Eldre

3. Eksklusjon

4. Energi = trening

5. E-handel

6. Eneboliger

7. Ensformighet

8. Familer og barn



Ensformighet



Anywhere, nowhere – Norway…



Krøgenes, Arendal



-handel





25. September 2018



ksklusjon





Like muligheter for alle? = Mobilitet

Det å ha svakere 
økonomi og mobilitet enn 
andre føre til 
ekskludering fra fritids 
arenaer og aktiviteter.

Folkehelsemeldingen: God helse – felles ansvar 
Meld. St. 34 (2012–2013)



•Største del av befolkningsvekst 

skyldes:

1.Innvandrere

2.Eldre 67år +



•Mange i disse grupper ønsker å  bo 

sentralt:

- i «gangavstand til alt»





Rådmann Verner Larsen var i spisen
for sentrumsbad



Ulstein Arena er det nye samlingsstedet –

i sentrum ved gågate



Idretts- og 

svømmeanlegg 

samt bibliotek = 

møteplasser 

midt i byen





”Livskvalitet”: 

Norge er Nr.1 i verden….
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Men - er vi et lykkelig folk? 

26

Foto: Torill Brunsvik



nsomhet



Ensomhet – den nye folkesykdommen
Helsenorge.no

• 20% av befolkningen sier 

de er plaget av ensomhet 

- en uønsket opplevelse 

av å være alene. 

• Ensomhet er livsfarlig !
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SELVMORD:

6 per 100 000 i Storbritannia 

12 per 100 000 i Norge
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ENSOM:

Andel er høyest 

blant unge mellom 

18 – 29 og 

eldre over 70 år.



Ensomhet:

vi trenger gode venner og

steder vi kan treffe 

dem….
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«Vi treffes på parkeringsplassen» 



URBACT II USEAct Thematic Network 
– Second seminar  Nitra– Oct 1st -

2nd 2013  Page 34



URBACT II USEAct Thematic Network 
– Second seminar  Nitra– Oct 1st -

2nd 2013  Page 35

Fra bilvennlig til menneskevennlig sted.



”Neighbourhoods”
Lavterskel «gratis» møteplasser innen «gang- og tøffelavstand» 



37

Møteplasser: Kultur eller folkehelsearbeid?



Torvet,  Arendal



Et inkluderende liv = gratis møteplasser

Torvet,  Arendal
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nergi

(Trim)



Planlagt forfall
Arkitektnytt 

juni 2013



2 av 3 nordmenn er overvektige

Mallaga, Spania



Norske 15-åringer sitter mer stille enn mennesker i 

alderen 65-85 år.



•Transport fra A til B som «trening».



– Elsykkelen gjer at folk 
syklar dobbelt så mykje
som på ein vanleg sykkel 

– både målt i kilometer, 
turar og som del av den 
totale transporten.

- Effekten er størst for 
kvinner. 

Transportøkonomisk institutt 
(TØI).



Utforming av aldersvennlige 

by- og lokalsamfunn



I 2012 hadde 2.032 av 
innbyggere behov for 
institusjons- og 
hjemmetjenester 

– i år 2040 vil dette 
behovet være økt til 
3.551 innbyggere.

I 2012 var det 997 
årsverk innen dette 
tjenesteområdet 

– i år 2040 vil dette ha 
økt til 1.828 årsverk.

INSTITUSJONS-/HJEMMETJENESTER:



• Slik skal Arendal nå 

viktig miljø- og klima 

mål.

• .. og være mer trivelig,

aldersvennlige og 

koselig!
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•

Fra bilvennlig til 

menneskevennlig sted.



Parking i fjell

•+ 550 i 2012

•+ 250 i 2017

• Til sammen 2 000 – så langt 

Phus

Phus Phus

Phus
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Arendal sentrum 2003
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12. Juli 

2012



Arendal sentrum: 5 min gangavstand

1181 mennesker på 322 daa.

• Tettheten 3,7 pers/daa (per 1. 

januar 2016). 

• 3 personer pr dekar

• UN Habitat sier at det minimum 

må bo 15 personer pr daa i et 

byområde for at det skal kunne 

regnes som bærekraftig.



VISJON
Et urbant og fremtidsrettet Arendal 
med sterk identitet og høy livskvalitet

MÅL
Levende og attraktivt bysentrum og 
bydelssentra gjennom hele året.

Flere folk bor og arbeider 
sentrumsnært



Nye husholdninger på Agder
2005 – 2016:
91% Aleneboende 
og par uten barn



61



NB! 400m er gangavstand for  folk flest



ldre



Vi blir flere eldre

• men aldringen og ubalansen i forsørgingsgrad er 

generelt sterkest i distriktene.

• Etterspørsel og forventninger til helsetjenester øker 

samtidig som en får finansieringsutfordringer og 

redusert tilgangen på arbeidskraft



8,9% 

vekst i 

Arendal



90% av 

befolkningsvekst i 

Arendal de siste 5 

år er…..   

67 år eller eldre…. 



90% av 

befolkningsvekst i 

Arendal de siste 5 

år er

67 år eller eldre…. 



Seville, Spania

Mange flere eldre i sentrum /lokalsentra 
- forhåpentligvis



KS Folkevalgtprogrammet







Jurymedlem for «Attraktiv by»: 

Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling 2012 - 2022

• De kommuner m/ vilje og evne!

Jury 2015-2018

Jury 2019-2022

2012: Ulsteinvik          
2013: Norheimsund
2014: Kongsberg
2015: Trondheim – St Olavs Sykehus integrert i byen
2016: Bodø – sentrum og Smart City flyplass 
2017: Fredrikstad – gratis ferje, sentrumsutvikling 

2018: Kristiansand - skifte i bypolitikk
2019: Bergen - byutvikling også er samfunnsutvikling: 

modige og nytenkende grep



Generasjonsskift:

Mange eldre «bør» flytte til nye leiligheter. 

Dette medfører at deres brukt eneboliger må selges

• Det finnes i nærheten av skolene våre mange store 

eneboliger som egner seg for unge barnefamilier. 



Enebolig-
dominerer:

40% av 
90år+ bo i 
de



Hjemmehjelp bruker 50% av arbeids-tiden i bilen- fra 

enebolig til enebolig i Norge  - i dag….



Enebolig-
dominerer:
55% av 80år+
37% av 90år+ 





Innbyggere er 

«fanget i sin egen bolig»
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Svært få husholdninger bor i boliger som er tilgjengelige
for rullestolbrukere. 

60% har hindringer som gjør det vanskelig for en rullestolbruker å komme seg 

fram til inngangsdøra.



Vi vil bo hjemme så lenge som 

mulig.

Ikke på en institusjon.



I undersøkelsen ble folk bedt om å 
vurdere den boligen de bor i nå med 
tanke på om den er tilpasset personer 
med bevegelsesvansker. 

Da svarer over 50% i alderen 50 - 71 år 
at den er «dårlig» eller «svært 
dårlig».



Seniorer og eldres evne og vilje til å planlegge sin 

framtidige bosituasjon.

• Bare 1 av 4 sier det er aktuelt å 

gjennomføre utbedringstiltakene.



"Eldres boligsituasjon" slår fast at:

- mange eldre bor i boliger som ikke er 
tilpasset alderdommen. 

Det utgjør en utfordring både for samfunnet 
og den enkelte.



• Boligbyggingen må bidra til:

- at flere eldre kan leve et liv mest mulig 
uavhengig av offentlige tjenester. 
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23.08.13 - 21:19

Bodil (84) ble sendt hjem med gåstol til 
ektemann (90) i rullestol 

23.08.13  VG NETT 



«Dette er det 
lureste jeg har 
gjort».

Hun har solgt 
husværet sitt gjennom 
de siste 20 årene i 
Toksefeltet på Vinstra. 



«Her skal vi bli styggamle», ler damene

• Den nye leiligheten 

i Elektrogården i 

Nedregate på 

Vinstra er stedet 

hun vil bli gammel.
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Rullatoravstand =
300 meter



Frihet i 

hverdagen 

med 

gangavstan

d til alt 



Om Lillehammer 

sentrum skal  overleve 

må det tenkes tetthet og 

trivsel.



Minimum avstander 

til maksimum 

aktivitier: 

«Rullator-avstand» 

ca 300m



2 500 dør innen et år – hvert år!



Norge har den høyeste  

forekomsten av hoftebrudd 

• i verden. 

2 500 dør innen et år – hvert år!



CICERO



Flere og flere bor alene 

– i Arendal bor 38 % alene.

I tillegg er 14% alene med barn 

– til sammen 52%. 

Par med barn utgjør kun 21% av alle

husholdninger i Arendal.
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Tre boliger av falleferdig 
låve:
Vegårshei
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Bokollektiv – 5 enkefruer 

på tunet

Med rullatorer
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Alene 20 år i stort hus

• Liv Skeimo (76) og Tordis Bråten (80) hadde begge store eneboliger 1 mil 
utenfor sentrum og bodde alene i 15 og 20 år etter at ektemennene gikk bort. 

• De hadde mange rom og store hager å holde i stand, og de var avhengige av 
bil for å handle og treffe andre mennesker. 

Alene 20 år 
i stort hus



Hjemme lengst mulig

Utvikling av bokollektiv – for alle aldersgrupper 

• Det er overraskende stor interesse for bofellesskap, felleslokaler 

og servicetilbud. (NIBR/Husbanken). 

• Utvikling av bokollektiver gjør det lettere å bo og mer sosialt for 

eldre, mennesker med nedsatt funksjonsevne samt andre som 

bor alene eller er alene med barn. 

• Bokollektiver kan bidra til mindre ensomhet, større trivsel og 

bedre helse. 



Vindmøllebakken til en helt ny måte å bo på – ved å dele 

med andre: 

Takstue og allrom, stort kjøkken, vaskerom og lekeplass, 

blant annet. 
Husets hyggeligste rom? En kaffe og en prat. 

Eller alene med en bok



Bråta bo og aktivitetssenter 



Bråta bo og aktivitetssenter 

Blekkspruten har koselige og delikate 
lokaler med to separate 
varmtvannsbasseng som holder 34,5`C. 
Våre kurs bygger på høy kompetanse og 
mange års erfaring. Flere tusen fornøyde 
kunder er den beste reklame for vår jobb 
og vårt kursopplegg.



Ladesletta helse- og velferdssenter, Trondheim 
MED barnehage



- barn kan gå tørrskodd mellom alle enhetene på Ladesletta

…mye tid til 
omkledning



– Dette er helt i tråd med vår 

tenkning, 

og vi vil svært gjerne 

samarbeide med kommunen 

og bli en integrert del av et 

slikt nytt senter på His.

Prosjektutvikler Tommy Søstumoen, 

Læringsverkstedet,

landets største barnehagekjede



«Kommunenes største utfordring 

fremover er hvordan de skal 

klare å opprettholde og 

utvikle velferdstjenestene»

Gunn Marit Helgesen, KS





Innbyggere over 80 år





13.April 2018

«Kombi-bygg»
Et møteplass for alle»



Generasjonshus, Aarhus:



Generationernes Hus: 

Totalentreprisen på 365 millioner 

Inspirerende fællesarealer:

• en café, træningsfaciliteter, et pædagogisk akvarium og andre lokaler som aktivt 
omdrejningspunkt for husets beboere og brugere 

– og for lokalområdets aktiviteter.

En ni-gruppers fleksibel daginstitution til 150 børn - ved Børn og Unge

304 boliger :

• 40 ungdomsboliger - ved Brabrand Boligforening.

• 40 familieboliger - ved Brabrand Boligforening.

• 24 boliger til voksne med handicap - ved Sociale Forhold og Beskæftigelse.

• 100 ældreboliger - ved Sundhed og Omsorg.

• 100 plejehjemsboliger - ved Sundhed og Omsorg.
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Hammerfest: 
Boliger innenfor tøffel-avstand



23. sep. 2019 116



Omsorgsbygg midt i bysentrum
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ÅKLE KULTURARENA, Iveland kommune 
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Tilgjengeligheten til det nye biblioteket identisk med butikkens¨åpningstider.

”For første gang samles bygdefolk uten at de har et arrangement å gå til. 
Folk som ikke har vært ute på årevis tar plutselig en kaffe sammen på Åkle”. 

Varaordfører Aasen



Endringsvilje er 

avgjørende



Manglende vilje og evne i 

kommunen





PLAN: Juni 2015
Helse- og omsog – hva kan planlegging bidra med ?
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Liv – Rom -Hus
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1
5

4
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”Folkehelse-paller”



Tusen takk for oppmerksomhet.


