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Bedre boliger  
Kommunene vet at bolig-
politikk og eldreomsorg 
henger sammen, men 
planene deres mangler 
kraftfulle virkemidler som 
tar denne innsikten på al-
vor. Fortsatt går tre av fi re 
kroner i eldreomsorgen 
til institusjoner. 

Eldreomsorg:

Forsker II Jardar Sørvoll og 
stipendiat Christine Thokle Martens
NOVA, SVA (Senter for velferds- og arbeidslivsforskning),

HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)

       Det er et gap 
mellom bevissthet 
og praksis i eldre- 
og boligpolitikken.

IKKE FOR ALLE: Med noen grep kan boli-
ger bli mer tilgjengelige. Det vil igjen bety 
at eldre kan leve lengre i egne boliger, 
skriver kronikkforfatterne. Illustrasjons-
foto: Colourbox.com
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gir bedre tjenester

I 
rapporten Planer for et aldrende samfunn peker vi på 

at kommunene med fordel bør se boligpolitikk og 

eldreomsorg i sammenheng. 

For det første kan det være mye å spare på å utnyt-

te Husbanken og Navs virkemidler for boligtilpasning 

effektivt. Ved å gjøre flere gamle boliger tilgjengelige for 

bevegelseshemmede letter kommunene hjemmetjenes-

tenes arbeid og reduserer behovet for institusjonsom-

sorg. 

Mye av den samme effekten kan skapes ved å stil-

le strengere krav til utformingen av nye boliger. For det 

andre kan det være hensiktsmessig å legge til rette for 

utbygging av kommunesentra og fortetting i boligplan-

leggingen. Dette vil blant annet føre til kortere reisevei for 

ansatte i hjemmetjenestene. For det tredje vil kommuner 

som makter å tiltrekke seg private utbyggere av boliger 

tilpasset eldre frigjøre ressurser til å yte pleietjenester til 

gruppene som trenger det mest.   

I vår rapport viser vi at mange av de største kommunene 

i Norge er seg bevisst sammenhengene mellom boligpo-

litikk og eldreomsorg. De små og mellomstore kommu-

nene vi har undersøkt er generelt ikke like opptatt av de 

boligpolitiske mulighetene i eldreomsorgen. God «bolig-

politikk kan bidra til en god omsorgspolitikk», heter det 

for eksempel i Bergen kommunes boligmelding fra 2014. 

Trondheim kommunes boligprogram fra 2011 anbefaler 

«boligpolitiske grep for å sikre størst mulig grad av tilgjen-

gelighet i nye boliger». 

Oslo kommunes ferske seniormelding har på sin side 

mange referanser til velferdsteknologi, boligtilpasning 

og samarbeid med private aktører om leiligheter tilpas-

set eldre. 

På tross av bevisstheten om boligpolitikkens betydning 

for eldreomsorgen, er kommunenes planer generelt fat-

tige på kraftfulle virkemidler som tar denne innsikten på 

alvor. Dette er vår konklusjon basert på analyser av planer 

fra de ti største kommunene i Norge. 

I Oslo, Bergen og Bærum ønsker for eksempel kommu-

nen å samarbeide med private aktører om å framskaffe 

seniortilpassede boliger. Kommunenes planer er imidler-

tid sparsomme hva gjelder dette offentlig-private samar-

beidets konkrete utforming. Alt i alt er de store kommu-

nenes satsing på boligplanlegging i lys av den forventede 

økningen i antallet eldre på skissestadiet eller i startgro-

pa. Med andre ord finnes det et gap mellom bevissthet og 

praksis i eldre- og boligpolitikken.

Avstanden mellom bevissthet og praksis har flere muli-

ge årsaker, skriver vi i vår rapport. En viktig årsak er den 

utbredte forestillingen om at boligen primært er et privat 

ansvar. Dette kan fungere som en ideologisk sperre for å 

satse på boligplanlegging for eldre. 

Videre ønsker nok mange kommuner at staten skal 

ta et større økonomisk ansvar for eldres boligsituasjon. 

Oslo kommunes seniormelding inneholder eksempelvis 

formuleringer som kan tolkes i denne retning. Til sist er 

norsk eldreomsorg – i motsetning til våre naboland Sve-

rige og Danmark – sterkt orientert mot institusjonsom-

sorg. 

På tross av ambisjoner om å satse mer på hjemmetje-

nester og omsorgsboliger, går fortsatt rundt tre av fire 

kroner i eldreomsorgen til sykehjemmene. 

Institusjonsomsorgens sterke posisjon kan bidra til å 

stenge for en kraftigere orientering mot boligpolitiske 

grep som kan assistere hjemmetjenestene.

Uavhengig av bakgrunnen for dagens situasjon er det 

grunn for kommunene og staten å ta en ny gjennom-

gang av mulighetene for at boligpolitikken kan være en 

medspiller i pleie- og omsorgssektoren. I lys av økningen 

i antallet eldre frem mot 2040 må flere steiner snus i den 

gode og effektive eldreomsorgens tjeneste.


